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CULTO E FESTA 





A
vida de san Froilán de Lugo (ca. 832-905)1 desenvolveuse ao longo dos dous terzos 

finais do século IX e primeiros anos do X, nun tempo no que Galicia, integrada no 

reino ástur, estaba recuperándose da situación de crise ocasionada pola invasión is

lámica e o final do reino visigodo. A tradición lucense relativa á súa vida indica que o seu na

cemento se produciu no Regueiro dos Hartos, un barrio extra muros da cidade de Lugo, 

próximo á Porta Miñá. O futuro santo veu ao mundo máis ou menos ao tempo que en Gali

cia nacía un ha nova esperanza, representada polo sepulcro apostólico achado por Teodemiro 

e Afonso 11 nun vello cemiterio onde sería ordenado o santuario compostelán, o /ocus Sancti 

lacobi, futura cidade de Santiago. Lonxe de sentirse atraído por este novo centro relixioso 

que, paseniño, habería de asumir a capitalidade da diocese de !ria Flavia, meta de peregrina

cións desde o século IX, Froilán de mozo aproveitou as oportunidades que Lugo lle ofrecía, 

formándose durante os anos de nenez na súa escala episcopal. 

Unha vez pasado este período educativo, baseado nos preceptóS da Regra de San Froito

so, o futuro bispo de León encamiñouse polos vieiras da predicación e a oración, seguindo o 

modelo eremítico dos monxes da Gallaecia que floreceron entre os séculas IV e VIII; é doado 

pensar que, pola súa formación, se sentiría especialmente inspirado polo ascetismo de san 

Froitoso e os seus seguidores2• Esta existencia itinerante, predicadora e contemplativa á que 

se entregou3, na procura da perfección espiritual, culminou cunha experiencia mística pola 

que adquiriu o chamado bautismo do Espírito Santo4
. Elixindo como medio de perfección e 

superación a vida cenobítica, san Froilán funda en terras de León os mosteiros de San Salva

dor de Tábara e Moreruela, centros de cultura e relixiosidade, pero tamén núcleos aglutina

dores de esforzos de repoboación, nun territorio acabado de reconquistar por Afonso 111 

o Magno5. Este período cenobítico rematou no ano 900, cando foi chamado polo monarca a 

León para dirixir a sé episcopal6
; as novas tarefas pastarais que tivo que desenvolver, e que o 

entreterían ata a data do seu pasamento, en 905, contribuíron de maneira significativa ao éxi

to acadado por Afonso 111 no eido da reorganización administrativa eclesial do seu reino. 

1 LOBERA, A. de, Historia de las Grande- Compostela, 1700, p. 465-466; MONTE- de León. Ensayo biográfico", Hispania 

zas de la muy antigua e Insigne Iglesia NEGRO, A., "Lixeiros apuntes para unha Sacra, 91 (1993); X1z, X., San Foilán, 

de León y de su obispo y Patrón San vida de San Froilán, Bispo e Patrón de Santiago de Compostela, 1999; GoNzALEZ 

Froy/án con las del glorioso San Ali/ano, León e Lugo", A Monteira, 3 (1889); Ló- LoPo, D.L., Froilán de Lugo. Biografía e 

Obispo de r;amora, Diego Fernández de PEZ PELÁEZ, A., San Froilán de Lugo, Ma- culto dun home santo, Lugo, 2005. 

Córdoba, Valladolid, 1596; PALLARES GA- drid, 1910; Vida póstuma de un santo 2 ÜRLANOIS, J., "El movimiento ascético 

LLoso, J., Argos Divina. Sancta María de (El culto de San Froilán}, Madrid, 1911 ; de san Fructuoso y la Congregación mo-

Lugo de los Ojos Grandes, Fundación y PALOMEOUE TORRES, A. , Episcopologio de nástica dumiense", Bracara Augusta, 22 

Grandezas de su iglesia, Sane/os natura- las sedes del Reino de León, León, 1966, (1968), p. 81-91 . 

les, Reliquias, y Venerables Varones de p. 55-56; CABESTANY, JA, "Nota a la vida 3 Afnda que foi no Bierzo e noutras par-

su Ciudad, y Obispado, Obispos y Ar90- de San Froilán de Juan Diácono", Archi- tes de León onde desenvolveu a súa vida 

bispos que en todos imperios governa- vos Leoneses, 30 (1976); CANAL SAN- monástica, parece que san Froilán se ini-

ron, Benito Antonio Frayz, Santiago de CHEZ-PAGÍN, J.Mª., "San Froilán Obispo ciaría como anacoreta no oriente galega, 
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segundo GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de 

Lugo .. ., op. cit , p. 42. 
4 GONZÁLEZ LOPO, D.L., Froilán de Lu-

go ... , op. cit., p. 39. 
5 REGLERO DE LA FUENTE, C.M., la OCU-

pación de la cuenca del Duero leonesa 

por el Reino Astur", en FrnNANoEZ CONDE, 

F.J. (ed.), La época de Alfonso 111 y San 

Salvador de Valdediós, Oviedo, 1994, p. 

127-150; GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de 

Lugo .. ., op. cit., p. 51 e 55. 
6 GONZÁLEZ LOPO, D.L., Froilán de Lu-

go .. ., op. cit., p. 59-61 



7 DIAZ y DIAZ, M.C., "Orígenes cristia

nos de Lugo", en Actas del Coloquio 

Internacional sobre el Bimilenario de 

Lugo, Lugo, 1977, p. 237-250. 
8 DIAZ v DIAZ, M.C., "En torno a los 

orígenes del cristianismo hispánico", 

Las Raíces de España, Madrid, 1967, 

p. 423-443; "La Cristianización de Ga

licia", en La Romanización de Galicia, 

A Coruña, 1976, p. 107-120. 
9 O bispo Odoario fuxiu do islamiza

do norte de África e viaxou ata Lugo 

acompañado dun nutrido grupo de 

fieis; este continxente cristián iniciou a 

recuperación e repoboación de Lucus 

e das terras dependentes da súa dioce

se; sobre este tema véxanse SANCHEZ 

ALBORNOZ, C., Estudios sobre Galicia 

en la temprana Edad Media, A Coruña, 

1981, p. 21-41; ÓNEGA LúPEZ, J.R .. 

Odoario el Africano. (La Colonización 

de Galicia en el siglo VIII), A Coruña, 

1986, p. 11 3 e SS. 

'º BALl ~As, C., Gafegos do ano mil, A 

Coruña, 1998, p. 33-54. 
11 SCHLUNK, H., "Los monumentos 

paleocristianos de Gallaecia, especial

mente los de la provincia de Lugo", en 

Actas del Coloquio Internacional del 

Bimilenario .. ., op. cit., 1977, p. 193-

236; ARIAS VILAS, F., "Crismón de Qui

roga", Galicia no Tempo, catálogo da 

exposición, Santiago de Compostela, 

1990, p. 128; RODRIGUEZ COLMENERO, A., 

Capitel , finais do século VIII. 

lgrexa parroquial de San Pedro 

de Seteventos, Sarria (Lugo) 

(CAT. nº 12) 

A tendendo ao marco histórico e cultural no que veu ao mundo o naso santo, a exposi

ción San Froilán. Culto e Festa ten moi en canta as orixes cristiás de Lugo1
, e en xeral de 

Galiciaª; un período que veu seguido dos primeiros séculas da ldade Media : a época sueva, a 

etapa visigoda e o tempo da repoboación do bispo Odoario, en tempos do soberano ástur 

Afonso 1 (739-757)9 . De feíto, despois da invasión islámica de 711, chegaron á diocese de Lu

go abondosos continxentes de poboación procedentes do sur peninsular10
; parece que a fa

milia de san Froilán, instalada nun suburbio da capital lucense, formaría parte destes grupos 

humanos situados de novo na vella cidade das murallas e no territorio diocesano. 

Dos tempos finais da época romana a exposición presenta unha serie de moedas bai

xoimperiais atopadas en Lugo, adema is de dúas lucernas, un ha delas xa de época cristiá . Sen 

dúbida, a peza estrela da primeira parte da exposición é o célebre Crismón de Quiroga, pla

ca de mármore da segunda metade do século IV, ou primeira do V, procedente da capela de 

Nasa Señora da Ermida, preto de Quiroga (Lugo), e considerada unha mesa de ofrendas 11
. Hai 

tamén, da época paleocristiá, unha serie de restos marmóreos da nave inferior de Santa Eu

lalia de Bóveda (Lugo), que son parte das cornixas e frisos de revestimento que este enigmá

tico monumento lucía nas súas paredes, entre o zócalo e o arranque da bóveda; unha destas 

pezas, de mármore do lncio, representa dous peixes unidos polo ventre, referencia inequívo

ca á iconografía do cristianismo dos primeiros séculas, baseada na interpretación da palabra 

peixe en grego -ICHTUS-, lida como acróstico de lesous Christos Theous Uíos Soter (Xesús 
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Cristo, filio de Deus, Salvador)12 ; outros restos compoñen o arco dunha fornela rodeada por 

unha coroa de loureiro, sobre a que está labrado un friso de roleos 13 • 

Entre as igrexas lucenses reconstruídas no século VIII polo bispo Odoario atópanse Santa 

Baia de Bóveda e, posiblemente, os templos visigóticos que se levantaran na cidade e nos 

arrabaldes. A exposición amosa algúns restos de contraportas visigóticas da igrexa de Santia

go de Saamasas, pezas de mármore de finais do século VI ou comezos do VII, e tamén unha 

xamba de gardavento atopada nunhas ruínas próximas á capela de San Roque, relevo de xis

to algo posterior, dentro tamén do século VII, de elaboración algo máis ruda cás pezas de 

Saamasas. Este rico conxunto, custodiado no Museo Diocesano de Lugo -e complementa

rio do que se atopa na propia igrexa de Saamasas-14
, conta cunha decoración de motivos 

xeométricos (rosáceas) e vexetais (follas lanceoladas) semellantes aos que aparecen en Méri

da, e que poderían derivar de modelos de Ravenna ou Constantinopla 15• 

No ano 785 os monxes de Samos recibiron a petición do presbítero Adilano, filio dun cris

tián fuxido de al-Andalus, de fundar un novo mosteiro nas súas posesións sarriás de villa Ca/

varia; pouco despois, un grupiño de media ducia de monxes de Samos partiu da casa nai para 

fundar Santo Estevo de Calvor. Oeste edificio dos anos finais do século VIII consérvanse dous 

capiteis de mármore, un aínda en Calvor, empregado como pía de auga bieita, e outro na 

igrexa de San Pedro de Seteventos (Sarria)16, presentado nesta parte da exposición; conta na 

súa superficie cunha decoración de follas e volutas que derivan, de xeito moi esquemático, 

do capitel clásico corintio. 

A segunda parte da exposición está dedicada á propia época de san Froilán, polo que le

va o subtítulo "Do Asturorum Regnum aos inicios do Reino de León . Unha cultura de 

fronteira (séculos IX-X)" . Entre as obras do monxe cántabro Beato de Liébana destacan os cé

lebres Comentarios á Apocalipse11
, texto aparecido en 786, pero que contou cunha cuantío-

"Historia da Arte Romana de Galicia'', 

Arte prehistórica e romana, Galicia. 

Arte, t. IX, A Coruña, 1993, p. 464 
12 CASTJÑEJRAS GoNzALEZ, M., "Peces", 

en Facies Deitatis (Los Rostros de 

Dios}, catálogo da exposición, Santia

go de Compostela, 2000, p. 362. 
13 RODRIGUEZ COLMENERO, A., "Historia 

da Arte Romana ... ", op. cit., p. 464-465. 
14 Estes relevos, ademais de amasar 

decoración vexetal e xeométrica, can

tan con representacións zoomorfas e a 

inscrición ME .. .FECIT SAPIENTER ... ET 

MENTE; os animais representados son 

un tauro cunha posible aguia (?) sobre · 

o lombo -posible representación dos 

evanxelistas san Xoán e san Lucas-e 

un cuadrúpede identificado como un 

oso ou un león(?), que sería san Mar

cos; esta simboloxía, non obstante, 

aínda non está nada clara; sobre estas 

e outras interpretacións véxanse os es

tudos da nota 15 e os traballos de Nú

ÑEZ RODRIGUEZ, M., "Aproximación al 

estudio de las formas ornamentales en 

Galicia durante la época visigoda", Re

vista de Guimaraes, LXXXVI (1976), 

p. 177-186. 

15 ScHLUNK, H., "Relacione~ entre la 

Península Ibérica y Bizancio durante la 

época visigoda", Archivo Español de 

Arqueologfa, XVIII (1945), p. 177-204; 

GUERRA MOSQUERA, J., "Los restos visi

godos de Saamasas y Lugo'', Boletfn 

de la Comisión Provincial de Monu

mentos Histórico-Artísticos de Lugo, 

VIII (1967-1968), p.137-145; ARIASVJ

LAS, F., "Pilastras de cancel", en Gali

cia no Tempo, op. cit., p. 131-132; 

RODRIGUEZ COLMENERO, A., "Historia da 

Arte Romana ... ", op. cit., p. 467-469. 
16 YZOUIERDO PERRIN, R., Arte Medie-

val (!}, Galicia. Arte, t. X, A Coruña, 

1995, p. 72-73. 
17 AcrAs del Simposio para el estudio 

de los códices del Comentario al Apo

calipsis de Beato de Liébana, Madrid, 

1978; ROMERO PosE, E., Sancti Beati a 

Liebana Commentarius in Apocalyp

sin, Roma, 1985. 



Capitel califal procedente de 

Medina Azahara, finais do 

século X. Museo Arqueolóxico 

Provincial de Ourense 

(CAT. nº 13) 

11 W1LL1AMS, J., The l/ustrated Beatus, 

l. 11 . Londres. 1994. p. 43-49; GARCIA

ARÁEZ FERRER, H .• "El Scriptorium de 

Tábara en la Alta Edad Media (y los có

dices de Beato de Liébana). Brigecio. 

4-5 (1994-95). p. 143-166; "Comenta

rios al Apocalipsis", en Encrucijadas. 

Las Edades del Hombre, Astorga, 

2000, p. 242-244. 
19 OSABA y Rulz DE ERENCHUN, B .. 

"Restos mozárabes de Vilanova dos 

Infantes en el Museo de Ourense" . 

Memorias de los Museos Arqueoló

gicos provincia/es. VII (1946). p. 

113-116. 
10 Unha sfntese con abundante bi

bliografía en NOACK-HALEY, s .. "Galicia 

fronte ó Islam ... Arte e Cultura en Gali

cia durante o século X". en S1NGUL, F. 

(dir.). Santiago-Al-Anda/us. Diálogos 

ar/fsticos para un milenio. Santiago, 

1997, p. 159-180. 

sa difusión en Occidente entre os séculas XI-XII. Unha das copias manuscritas que se elabo

raron deste códice é o denominado Beato de Tábara 18, rematado en agosto de 970 e no que 

traballaron os iluminadores Magius e Emeterius e o escriba Monnius; fíxose este códice, ho

xe custodiado no Archivo Histórico Nacional (Madrid), no escritorio do mosteiro de San Sal

vador de Tábara, un dos cenobios fundados por san Froilán; a imaxe deste mosteiro, o 

escritorio e a súa torre aparecen no folio 167v. 

Un dos elementos máis característicos da denominada arte mozárabe é o emprego do ar

co de ferradura, por influencia da arquitectura hispanoislámica; elemento que queda ben pa

tente no debuxo da torre de Tábara. Ademais deste elocuente "detalle" de estilo, os 

mosteiros e igrexas do século X tamén posuían modillóns de rolo -ou ménsulas de roleos

para soster os beirís dos tellados. Este tipo deriva da arquitectura andalusí, e poden verse, por 

exemplo, na gran mesquita de Córdoba . Os modillóns mozárabes galegas que amasa a ex

posición proceden do primitivo mosteiro de Sobrado dos Monxes e da igrexa de Vilanova dos 

Infantes -hoxe no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense19 • 

Nesta cultura de fronteira na que se desenvolven os mosteiros fundados por san Froilán 

en terras leonesas hai que lembrar as relacións, contaminacións, influencias e fluxos de con

tacto de Galicia co veciño Estado califal, a maior potencia peninsular do século X2º. Repre

sentando a este mundo andalusí, esta parte da mostra canta cun capitel califal cordobés, que 

2 0 



posiblemente proceda do conxunto califal de Madinat al-Zahra, pero tamén cunha notable 

peza de cerámica de época califal, recentemente aparecida nunha escavación na cidade de 

Astorga, e presentada por primeira vez nesta exposición, que puido saír dun alfar islámico 

próximo ao territorio cristián . 

A cultura galega de época de Afonso 111 o Magno queda destacada cun conxunto de 

pezas moi diverso; por unha banda, un beiril da igrexa de San Xes de Francelos (Ribadavia), 

que custodia o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, curioso representante da deco

ración das igrexas da época21• Aínda que, ao comezo do seu reinado, en 866, Afonso 111 ti

vo que acabar coa rebelión do conde galego Fruela22
, este monarca, amigo de san Froilán, 

desenvolveu en Galicia unha importante política de repoboación23
, deulle grandes coidados 

ao culto xacobeo e mellorou substancialmente o aspecto do locus sancti lacobi, mandando 

construír a segunda igrexa prerrománica compostelá: a gran basílica prerrománica, consa

grada en 899, que se conservaría ata os inicios da catedral romáñica24 . O rei magno foi a 

Santiago en 872, e volveu en 874, acompañado pola raíña Ximena, para facerlle ao após

tolo unha doazón relevante: unha cruz de ouro e pedrerías, símbolo do reino ástur. Esta pe

za de ourivería altomedieval, subtraída en 1906 da capela das Reliquias da catedral de 

Santiago, era unha cruz grega de madeira recuberta por láminas e filigrana de ouro, coa 

inscrición +OB HONOREM S[AN]C[T]I IACOBI AP[OSTO]LI .. . (en honor do apóstolo Santia

go .. . ), como testemuño da importancia que estaba cobrando a nova lgrexa compostelá no 

contexto do reino de Asturias25
. 

Xunto coa moderna réplica da desaparecida cruz de ouro, a exposición presenta dúas pe

zas orixinais, de pedra e de diferentes lugares do reino, que dialogan coa peza-símbolo. Unha 

21 NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., "Arquitectura 

asturiana en Galicia bajo el reinado de 

Alfonso 111", Boletfn del Instituto de Es

tudios Asturianos, 32 (1978), p. 315-

322; Arquitectura prerrománica. 

Historia da Arquitectura Galega, San

tiago, 1978, p. 141 e ss. 
22 ESTEPA, C., "El poder regio y los te

rritorios", en La época de la Monarquía 

asturiana. Actas del simposio celebra

do en Covadonga (8-1 O de octubre de 

2001), Oviedo, 2002, p. 460. 
23 PoRTELA, E., "Galicia y los reyes de 

Oviedo", en La época de la Monar

qufa .. . , op. cit., p. 357 e ss. 
24 A Crónica de Sampiro (s. X-XI) é o 

primeiro texto narrativo de carácter 

histórico que trata sobre a basílica xa

cobea de Alonso 111. Vai interpolada no 

texto unha versión da Acta de consa

gración do templo, onde destaca que o · 

rei decide aedificare domum Domini et 

restaurare templum ad tumulum se

pulchri Apostoli (edificar a casa de 

Deus e restaurar o templo onde está o 

sepulcro apostólico), desfacendo para 

isto a igrexa de Alonso 11, ex petra et 

luto opere parvo(de pedra e barro); vé

xase DíAZ DE BUSTAMANTE, J.M., LóPEZ 

PEREIRA, J.E., "El Acta de Consagración 

de la Catedral de Santiago: edición y 

estudio crítico" , Compostellanum, 

XXXV (1990), p. 377-400. 
25 En 2003-2004, con motivo da ex-

posición Luces de Peregrinación, a 

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo pro

moveu e financiou unha réplica desta 

cruz, tomando como base da investi

gación as vellas fotografías e descri

cións dos séculas XVII-XIX, e 

empregando técnicas artesanais, aura 

e pedras preciosas nesta peza con vo

cación de facsímile; entre a bibliografía 

sobre a célebre cruz destacamos: LóPEZ 

FERREIRO, A, Lecciones de arqueología 

sagrada, Santiago de Compostela, 

1894, p. 315 e 322; Historia de la San

ta A.M. Iglesia de Santiago, t.11 , 1899, 

p. 169-173; FILGUEIRA VALVEROE, J., El 

Tesoro de la catedral compostelana, 

Santiago de Compostela, 1959, p. 43-

21 

44; BARRAL IGLESIAS, A., "Las donacio

nes regias (ss. IX-XIX)", en S1NGUL, F. 

(dir.), La Meta del Camino de Santiago, 

catálogo da exposición, Santiago de 

Compostela, 1995, p. 120; GoNzALEZ 

MILLÁN, A., "La Cruz de Santiago: una 

donación del rey Alfonso 111 al Apóstol 

y a su Sede de Compostela en el año 

874", Compostellanum, XXXVIII, 3-4, 

(1993), p. 303-335; "Cruz de Alfonso 

111", en Luces de Peregrinación, catálo

go da exposición, Santiago de Com

postela, 2003, p. 116-121 . 



2ti ARIAS PARAMO, L., "Lápida con ins

cripción de cruz latina", en Luces de .. ., 

op. cit., p.112-115. 
27 ÜSABA y Rulz OE ERENCHUN, B., "Re

lieve visigótico inédito y dos cruces 

mozárabes también inéditas", Boletín 

del Museo Arqueológico Provincia/ de 

Ourense, 11 (1946), p. 7-23; YZOUIERDO 

PERRIN, R. , Arte Medieval(/) ... , op. cit., 

1995, p. 150. 
28 Yzau1rnoo PERRIN, R., Arte Medie

val(!) ... , op. cit .. p. 228-242. 

delas é unha lápida coa cruz de Afonso 111 acompañada de inscrición, que procede da mura

lla de Oviedo; trátase dunha peza de pedra calcaria datada entre 866-910 e custodiada no 

Museo Arqueolóxico de Asturias26
. A outra é unha cruz de tradición asturiana -grega, coas 

letras alfa e omega colgadas do brazo transversal-, pero labrada en granito xa en pleno sé

culo X, e que procede da igrexa de Santo Adrián de Amiadoso (Allariz)27 • 

Aterceira parte trata sobre o complexo mundo da arte e a mentalidade medievais no sé

culo da construción da catedral románica lucense. Baixo o título "Len da, peregrinación 

e culto eucarístico: a catedral de Lugo no século XII", esta sección da mostra réndelle home

naxe á basílica de Santa María de Lugo, iniciada en 1129, baixo a dirección de obra do mes

tre Reimundo de Monforte, e rematada no século XIV2ª. Cóntase para isto con varios capiteis 

orixinais, unha ménsula de estilo palentino, coa figura dun anxo (ca. 1200), e unhas cruces 

22 



de esmaltes sobre cobre, procedentes dos talleres de Limoxes, que formarían parte de enca

dernacións de evanxeliarios. Unha peza de metal e esmaltes especialmente destacada é a cruz 

románica de Meira, obra de altar ou de procesión. 

A evocación ao culto eucarístico que caracteriza a catedral de Lugo desde a ldade Media29 

faise na mostra a través dunha peza tardorrománica, de ruda labra, que representa unha 

ofrenda eucarística; representa este relevo a unha dama elegantemente ataviada, camiñando 

-ou en procesión-, que porta uns recipientes para o viño e o pan para ser ofrendados; po

tas características formais, e sobre todo potas vestimentas femininas e o seu tocado, a peza 

podería ter sido labrada entre 1200-1220, baixo a influencia da escultura francesa de Senlis 

e Laon que, daquela, inspiraban a non poucos mestres do Reino de León30 . 

Nesta parte da exposición ten un protagonismo especial o denominado sartego de santa 

Froila, peza románica labrada por un mestre de inspiración palentina nos finais do século XII 

-ca. 1200-, e que se atopa na propia capela de San Froilán da catedral lucense desde a 

época do bispo Alonso López Gallo (1612-1624)31 . Unha tradición local asegura que contén 

os restos da nai de san Froilán, a denominada santa Froila pola piedade popular e a haxio

grafía barroca 32 . En realidade descoñécese o destinatario desta peza que quedou sen rema

tar, e que representa en baixorrelevo, na tampa, a recollida por uns anxos da alma do 

defunto, bieita pola propia man de Deus. 

29 O culto ao Santísimo en Lugo pui

do iniciarse a finais do século XI , en 

tempos de Alonso VI , ou inicios do XII , 

como parece probar un diploma da 

raíña Urraca, do 21 de xaneiro de 

1107, onde se fai referencia á celebra

ción con magnificencia á Divindade; 

véxanse os artigas de DELGADO, J. , "El 

culto eucarístico en la catedral de Lu

go", El Progreso (1, 4, 5 e 6 de xuño de 

1988), p. 4. 
3° CASTIÑEIRAS GoNzALEZ, M., "Ofrenda 

eucarística", en Facies Deitatis, op. cit., 

p. 368-369. 

31 YZOUIERDO PERRÍN, R., Arte Medie

val (/), op. cit., p. 234-236; véxase ta

mén o texto de Manuel Castiñeiras 

publicado neste mesmo volume. 
32 CABANA ÜUTEIRO, A., "Sobre a in

vención de Santa Froila", Boletín do 

Museo Provincial de Lugo, 7 (1995-

Capiteis románicos da 

catedral de Lugo , finais do 

século XII-principios do XIII. 

Museo Diocesano e 

Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 19 e 20) 

Páxina anterior: 

Cruz románica procedente 

de Santa María de Meira 

(Lugo) , século XII. Museo 

Diocesano e Catedralicio 

de Lugo (CAT. nº 21) 

96), p. 251-260; GONZÁLEZ LOPO, D.L. , 

Froilán de Lugo .. ., op. cit., p. 96-97. 



Ofrenda eucarística, 

ca. 1200-1220. Procedente da 

igrexa parroquial de Santa Cruz 

da Retorta, Gunlín (Lugo). 

Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 25) 

N a cuarta sección, titulada "Na encrucillada baixomedieval . O culto a san Froilán e o Ca

miño xacobeo no século XV" , o proxecto expositivo evoca a presenza dos peregrinos 

xacobeos en Galicia e na cidade de Lugo no final da ldade Media, nunha época na que se po

tencia de maneira significativa o culto a san Froilán, tanto en León como na capital lucense, 

en cuxa catedral se lle dedica un altar ao santo en 148 P 3 • 

A peregrinación a Santiago segue a contar con importancia internacional durante o sécu

lo XV34 • Existe información dabondo sobre a chegada de peregrinos a Compostela, especial

mente nomeados nas ordenanzas dos acibecheiros de 144335 e nos comentarios de peregrinos 

como Sebastian llsung (1446)36, quen destaca que a peregrinación a Santiago era unicamen

te superada pala de Terra Santa -polo que sería máis importante que a romana-, 



e Hyeronimus Münzer (1494), a quen lle escandalizaba o barullo que os peregrinos facían no 

interior da catedral 37 . Parece polo tanto evidente que, no século XV, a pesar das guerras e de

mais problemas da época, o Camiño de Santiago se mantén en activo, tanto as vías terrestres 

como as rutas marítimas. O vello itinerario terrestre -o Camiño Francés- evócase na expo

sición cunha colección de acibeches achados na necrópole de Palat de Rey (León) e con dúas 

imaxes de Santiago peregrino, de madeira policromada, custodiadas no Museo das Peregri

nacións de Santiago de Compostela; unha delas un anónimo castelán da segunda metade do 

33 GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de Lu- té", en Rucourn, A. (dir.), Saint Jacques almas et a onrra et pro/ dos Romeus do 

go ... , op. cit., p. 81-96. et la France. Acles du Col/oque des 18 aposto/o señor Santiago"; documento 
34 LóPEZ FERREIRO, A., Historia de la et 19 janvier 2001 a la Fonda/ion Sin- tomado de LóPEZ FERREIRO, A., Historia 

Santa A. M. Iglesia de Santiago .. . , op. ger-Po!ignac, París, 2003, p. 43. de la Santa A. M. Iglesia de Santiago .. . , 

cit., t. VII, p. 150 e SS., 402 e ss.; W.:z.- 35 Estas ordenanzas, aprobadas por op. cit., t. .VII, p. 82. 

ouEZ OE PARGA, L., "Nuevas modalidades don Lope de Mendoza, indicaban que 36 MIECK, l., "A peregrinación a Santia-

de la peregrinación en el siglo XV", en os membros do gremio se poñían "a se- go de Compostela entre 1400 e 1650. 

V ÁZOUEZ DE PARGA, l., lACARRA, J.Mª e ruico de Deus et de Sta. Maria et de to- Resonancia, transformación de estruc-

URIA, J., Las peregrinaciones a Santiago da a corte do ceoo et garda et seruico de tura e crise", en ALMAZÁN, V. (ed.), Seis 

de Compostela, t. 1, Madrid, 1948 (reed. noso señor el Rey et a onrra et seruico ensaios sobre o Camiño de Santiago, 

facsímile: Pamplona, 1993), p. 89-110; de noso señor o arcobispo d.e Santiago Vigo, 1992, p. 292; Hrnsrns, K., PL1lTZ, 

SAUNIER, A., "La confrérie et les confré- et do seu cauidoo et do concello et jus- R., Caminaron a Santiago. Relatos de 

res de Saint-Jacques de París entre licias desta dita cibdade et a prol et a peregrinaciones al "fin del mundo", 

1460 et 1523, d'apres leur comptabili- onrra dos corpos et a sal bacon de nosas Santiago, 1999, p. 82. 

Esquerda: Ara con inscrición 

NYMPHIS M VI P LON 

GINIANUS, séculas 1-111 . 

Procedente das termas públicas 

de Lucus Augusti. Consellería de 

Cultura e Deporte . 

Balneario de Lugo (CAT. nº 40) 

Dereita: Ara con inscrición 

NYMPHS L VAL M, séculas 1-111. 

Procedente das termas públicas 

de Lucus Augusti. Consellería de 

Cultura e Deporte. Balneario de 

Lugo (CAT. nº41) 

37 M1ECK, l., "A peregrinación a Santia

go de Compostela entre 1400 e 

1650 ... "' op. cit., p. 332; HERBERS, K., 

PLOTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., op. 

cit., p. 139-168. 



XV38, e outra, de moi delicada factura e de estilo burgalés, tallada a finais da mesma centu

ria 39; na iconografía desta preciosa imaxe tardogótica está máis presente o carácter de após

tolo evanxelizador -Santiago olla con intensa elocuencia o Libro das Escrituras- có de 

peregrino, aínda que non faltan elementos tan típicos como a vieira e os bordonciños. cosi

dos no sombreiro, o zurrón en bandoleira e, posiblemente, o bordón, que desapareceu ao 

desprendérselle a man dereita, que o suxeitaba. 

Sen dúbida, unha das lembranzas máis significativas desta parte da mostra está dedicada 

á guía práctica que, en 1495, publica en Estrasburgo o alemán Herman Künig von Vach . Es

ta guía describe o Camiño en Suíza e Francia, e dedícalle pouco esforzo á parte máis coñeci

da e promovida da ruta -o itinerario hispano-, posto que era un traxecto cunha 

infraestrutura viaria e hospitalaria ben consolidada40
. O único cambio que propón a guía de 

Künig con respecto ao itinerario do Libro V do "Calixtino" é o desvío a Lugo, cidade que o 

autor ve con moito agrado41
• O percorrido do Camiño no tramo urbano lucense principia na 

Porta de San Pedro, intérnase na cidade, visita a catedral e sae pola Porta Miñá, a máis anti

ga da muralla; baixa despois cara ao Miño e cruza a vella ponte, próxima ás termas públicas 

romanas42
, representadas na mostra cunhas aras dedicadas ás ninfas. Precisamente, unha das 

curiosidades desta guía é que, en dúas ocasións, Hermann Künig resalta a presenza das ter

mas á beira do Camiño, instalacións que estaban en bo uso a finais do século XV43 . 

A quinta parte da exposición ten como marco unha época de esplendor para a arte' gale

ga, directamente relacionada co culto aos santos e ás reliquias . Baixo o título "A festa ba

rroca. Exaltación contrarreformista e cerimonial litúrxico" , e~présase o mar_co cultural no que 

se produce a exaltación postrentina. A finais do século XVI, o bispo leonés Juan Alonso Mos

coso (1593-1603) encárgalle a frei Atanasia de Lobera a redacción dun libro sobre a historia 

da cidade, da catedral e do seu patrón, san Froilán; unha das anécdotas da haxiografía do san

to recollidas polo padre Lobera asegura que san Froilán elaboraba cestas de vimbio para o seu 

parco mantemento, o que lle resultou ao escultor Francisco de Mou.re (ca . 1575-1636) tan 

38 S1NGUL, F., "Santiago peregrino. Ta

ller castellano", en Museo das Pere

grinacións. Un museo en crecimento. 

Adquisiciones 1996-2001, catálogo da 

exposición conmemorativa do 50 ani

versario da creación do museo, Santia

go de Compostela, 2001 , p. 178-179. 
39 S1NGUL, F .. "Santiago peregrino. Ta

ller burgalés", en Museo das Peregrina

cións. Un museo .... op. cit., p.156-157. 

'º HERBERS, K .. PLOTZ, R .. Caminaron 

a Santiago .. , op. cit., p. 168-213. 

41 ldem, p. 207. 
42 ARIAS VILAS, F., VEGA RooRIGUEZ, A. 

de, "Las termas romanas de Lugo", en 

Actas del I Congreso sobre Termalis

mo Antiguo (La Rioja, 1996}, Madrid, 

1996; ARIAS VILAS, F .. "A cidade de Lu

go no Baixo Imperio romano. As obras 

públicas monumentais: as termas e as 

murallas", en Galicia. Terra única. Ga/i

cia castrexa e romana, Santiago de 

Compostela, 1997, p. 181-192, esp. 

183-187. 

43 Hrnsrns, K .. PLOTz, R., Caminaron 

a Santiago .... op. cit., p. 207. 
44 GONZÁLEZ LOPO, D.L .. Froilán de 

Lugo .. ., op. cit., p. 85-86. 
45 ldem, p. 99-1 OO. 
46 ABEL VILELA, A. de, "Las fiestas de 

San Froilán entre 1610 y 1614", El 

Progreso (7-X-1984), p. 48-49; RooRí

GUEZ V1mo, R .. Las Fiestas y Ferias de 

San Froilán en Lugo, Lugo, 2002, p. 

103 e SS. 



curioso que compuxo a imaxe do santo no cadeirado coral da catedral de Lugo44. A mostra 

lembra o traballo deste grande escultor galego do barroco cunha táboa do coro da igrexa 

abacial de Meira. 

O esforzo do Cabido da catedral de León por potenciar o culto a san Froilán a principios 

do século XVII -setecentos anos despois do seu pasamento- ten varios froitos45: en 1605 

proclámase con solemnidade santo patrón das dioceses de León e Lugo; en 161 O fúndase na 

capital lucense a Confraría de San Froilán; en 1611 amplíase a capela do santo na catedral; e 

por aqueles anos refórzase o culto a san Froilán en Lugo cun compoñente festivo moi signi

f icativo46. Esta situación favorable potenciará, en definitiva, os aspectos cultua is e litúrxicos, 
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Cruz procesional procedente da 

igrexa de Santiago de Cereixedo 

(anverso e reverso), segundo 

terzo do século XVIII. 

Museo Diocesano e Catedralicio 

de Lugo (CAT. nº 48) 



en cuxo boato intervén de maneira substancial a ourivería sacra, como a colección que 

presenta a exposición : pezas de pontifical (cáliz), de cerimonia (incensario, naveta, acetre, hi

sopo) e de procesión (cruz). 

A pratería intervén tamén para realzar e custodiar dignamente a reliquia de san Froilán 

-unha tibia- enviada a Lugo en 1613 desde o mosteiro de Moreruela (Zamora), e recibida 

na cidade das murallas con enorme ledicia47. O magnífico relicario de prata regalado polo bis

po lucense Alonso López Gallo (1612-1624) ten a forma dun antebrazo episcopal rematado 

por un ha man en actitude de bendicir; trátase dunha peza anónima, de taller madrileño, mar

cada polo prateiro Alonso García de Sahagún, marcador da Casa Real nos derradeiros anos 

da súa vida (1606-1612)48. 

Como remate desta parte expense a célebre imaxe de san Froilán, do século XVII e de ma

deira policromada, que protagoniza o retablo da capela dedicada ao santo na catedral lucen

se49. O escultor representouno como bispo, ataviado con manto e mitra, portando báculo na 

man esquerda e bendicindo coa dereita; ao levantar o brazo dálles un suave movemento á fi

gura e aos panos que cobren a anatomía; os pregados das teas son tamén suaves, sen arestas 

nin pregues profundos, lonxe dos claroscuros da tradición castelán; o mestre logrou no rostro 

de san Froilán unha morbideza naturalista propia da tradición barroca galega, iniciada por Fran

cisco de Moure e continuada por outros, como Pedro del Valle ou Esteva de Cendón Buceta, 

que incide no verismo como vía de achegamento á sensibilidade rel ixiosa do pobo gale90. 

F inalmente, a evocación das feiras e das festas de San Froilán50
, entre mediados do sécu

lo XVIII ata a actualidade, lévanos a lembrar a relación do mercado de gando, a feira e a 

festa do santo; en definitiva, o espectáculo profano e a actividade comercial, ao abeiro da fes

ta relixiosa, que se desenvolve na cidade de Lugo cada outubro; unha celebración colectiva 

na que se pon en escena, unha vez máis, a festiva relación dos labregos e gandeiros do con

torno cos habitantes da cidade, atraídos as máis das veces polas diversións e novas da urbe 

en festa, pero tamén prestos a facer negocio e gañar uns cartas para . mercar manufacturas, 

roupas, comer na feira e pasalo ben. 

47 RISCO, M .. España Sagrada, XLI, Provincial de Lugo, XLIX (1987); "San 50 SAAVEORA FERNANDEZ, P., "La canso-

Madrid, 1798, p. 191 . Froilán", en Galiciano Tempo, op. cit., lidación de las ferias como fiestas pro-
48 LARRIBA LEIRA, M., "Reliquias e reli- 1990, p. 286; LóPEZ VALCÁRCEL, A., Da- fanas en la Galicia de los siglos XVIII y 

carios na diocese de Lugo", en En Olor tos históricos acerca de la imagen de XIX", en NúÑEZ RODRIGUEZ, M. (dir.), El 

de Santidade. Relicarios de Galicia, ca- San Froilán de la Catedral de Lugo, Lu- rostro y el discurso de la fiesta, Santia-

tálogo da exposición, Santiago de go, 1998 (informe inédito); S1NGUL, F .. go de Compostela, 1994, p. 278-296; 

Compostela, 2004, p. 334. "San Froilán. Obradoiro compostelán", RooRIGUEZ ViEITO, R .. Las Fiestas y Ferias 
49 CHAMoso LAMAS, M .. La Catedral en Todos con Santiago. Patrimonio de San Froilán .. ., op. cit., p. 146 e ss.; 

de Lugo, León, 1983, p. 22; V1LA JATO, eclesiástico, catálogo da exposición, RooRIGUEZ SuAREZ, Mª P .. V AzauEz BEATO-

M'.D., "Notas sobre el primitivo reta- Santiago de Compostela, 1999, p. MEU, M. (eds.), Documentos Reais das 

blo de San Froilán", Boletín do Museo 132-133. Feiras de San Froilán, Lugo, 2004. 



Esta gran festa lucense, sempre vinculada á intercesión do santo, ten un compoñente pro

fano característico da sociabilidade popular galega que floreceu nas feiras que proliferaron ao 

longo do século XVIII, e que constituíron unha nova forma de reunión social plenamente lai

ca; de feito, aínda que se organizaban á beira dunha igrexa ou capela, nas feiras triunfaron 

aqueles aspectos profanos -ás veces perseguidos polas autoridades eclesiásticas-, ligados 

aos negocios e á diversión popular51. 

Por tal motivo destácase nesta parte da mostra os apeiros, cacharros -olas, vasillas ... -, 

obxectos de madeira, zocas, etc. que se poñían á venda, desde antigo, na feira de San Froi

lán52. Pero tamén se destaca o compoñente da festa gastronómica -o célebre polbo á feira, 

os viños ... -, a música, as barracas, as iluminacións urbanas, a celebración dos bailes, os fa

gos de artificio, as carreiras de motos, os gaiteiros e outras diversións auspiciadas polo Con

cello de Lugo e compartidas por toda a cidadanía, acolledora das xentes dos arredores e de 

todos os confíns da provincia . Unhas manifestacións fest ivas expresadas a-través das vellas fo

tografías, os carteis das festas e as aventuras de "Pelúdez" vividas por todos os lucenses nas 

páxinas da prensa local. 

Coa evocación destes días de festa remátase unha exposición que, partindo dunha sen

tida homenaxe á cidade de Lugo e á figura histórica de san Froilán, pretende unha síntese 

da cultura lucense desde os finais da época romana -sinal de identidade ineludible- ata 

a actualidade. 

51 SAAVEDRA, P., A vida cotiá en Ga/i

cia de 1550 a 1850, Santiago de Com

postela, 1992, p. 215-217; A Galicia 

do Antigo Réxime. Economfa e Socie

dade, Ga!icia. Historia, 111, A Coruña, 

1993, p. 315. 
52 RooRIGUEZ V1rno, R., Las Fiestas y 

Ferias de San Froi!án .. ., op. cit., 2002, 

p. 154. 





O Lugo baixoimperial (séculas 111-V d.C.) 

No devir urbano de Lucus Augusti incidiron factores de desenvolvemento interno; a cidade 

como tal, a súa sociedade e as actividades político-administrativas e económicas foron su

frindo transformacións que a arqueoloxía documenta con teimosía. A finais do século 111 Lu

go xa contaba cunha enorme muralla, e isto non é en absoluto casual nin azaroso, pero, ao 

tempo, este mesmo recinto fortificado motivou uns cambios decisivos na trama urbana e nos 

aspectos edilicios. 

Sabemos que a construción da muralla reduciu o recinto urbano polos seus lados sur e 

suroeste, deixando fóra ou mesmo cortando zonas edificadas; estes son os casos da praza da 

Constitución, que se converteu en necrópole de inhumación e agora xa en área extra muros, 

e da veciña de San Roque, que foi empregada para enterramentos a carón da instalación ar

tesanal -un forno cerámico- e dun conxunto destinado a rituais asociados a cultos orien

talizantes. Por outra banda, ao norte da cidade, a muralla ergueuse sobre zonas case baleiras 

ou, polo menos, sen trama urbana construída anterior, pero englobando agora as áreas que 

foran necrópoles de incineración -como a da praza de Ferrol- que antes, loxicamente, ti- . Porta Miñá da 

ñan que quedar fóra do núcleo habitado. muralla de Lugo 
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(CAT. nº 7) 

Descoñecemos aínda as causas, seguramente complexas 

e variadas, que expliquen este cambio decisivo na área urba

na de Lucus Augusti: ¿razóns de estratexia puntual relacio

nada coa topografía local dalgunhas zonas?, ¿quizais a 

previsión para acoller unha poboación exterior necesitada de 

defensa e acubillo?, ¿procura de zonas baleiras para garantir 

a protección de cultivos e explotacións agro-hortícolas e mes

mo gandeiras dentro da fortificación ? Todas elas puideron in

cidir na nova traza da cidade. 

O recinto fixo variar incluso as vías de saída da urbe, e non 

sabemos ata que punto lle puido afectar tamén á súa primei

ra trama regular e ortogonal, pois as cinco portas orixinais da 

muralla, ata hoxe ben documentadas, non enfían exactamen

te as liñas de cardines e decumani coñecidas, senón que se producen alteracións e desvíos pa

ra buscar portas como a de Santiago ou a de San Pedro. En troques, outras vías urbanas 

quedaron cortadas pola muralla, ben sen saída ou ben contra un presunto intervallum . 

Esta variación das áreas construídas e das necrópoles correspóndese ademais cunha ac

tualización e mellara das infraestruturas de auga -canalizacións de auga limpa e cloacas pa

ra as residuais-, e unha reposición das calzadas urbanas, como se documentou na área 

situada ao fondo da actual praza de Santo Domingo. 

Paralelamente a estes cambios no ámbito público, a construción privada coñece un de

senvolvemento notable, e mesmo chegan a ocuparse espazos públicos. para ampliar as de

pendencias privadas, como na zona da Rúa Nova . Tamén pertencen a esta etapa 

baixoimperial, especialmente aos séculas 111 e IV, as estruturas de ocupación máis coidadas, 

extensas e sal ientables de moitas construcións de Lucus. Está documentada a existencia de 

grandes mansións urbanas situadas no que hoxe son a rúa Armanyá, a dos Cregos, a da Ca

tedral, ou a do Dr. Castro -antiga Batitales-, cun gran conxunto articulado cos · viais e 

canalizacións, e hoxe acondicionado para a súa visita . Moitas destas mansións están dotadas 

de servizos e elementos, como termas privadas, hipocaustos, salas pisadas de mosaicos e 

adornadas con pinturas, con dependencias anexas diversas, con pórticos nas fachadas, etc. 

Este maior dinamismo social e, se cadra, tamén económico do Lugo tardorromano vén 

avalar teses relativamente recentes que, en xeral e aínda con diferentes opinións ao respecto, 

rexeitan a presunta crise e acabamento das cidades tardías, apostando en cambio por un cer

to auxe de moitas delas. Para o caso lucense, incídese no seu papel como posible capital 

dunha Provincia Hispania Superior entre os anos 215 e 238 e, en calquera caso, no indubi

dable poderío que a arqueoloxía de Lucus amosa para esta época . 

Non debe esquecerse a importancia que t ivo para Lugo (como para Braga) a creación, 

por parte de Caracalla a principios do século 111 e cunha duración tamén limitada, da pro

vincia Hispania Nova Citerior Antoniniana, como precedente da demarcación ben contrasta

da da Gal/aecia que xorde das importantes reformas administrativas de Diocleciano entre 
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fins do século 111 e comezos do IV, provincia que abranguería boa parte da Meseta Norte xa 

ata os tempos suévicos. 

Dando por suposta a continuidade da importancia de Lucus Augusti desde o punto de vis

ta político-administrativo e militar -comprobada pola presenza da 111 Cohorte Lucense que 

cita a Notitia Dignitatum no século IV-, non sabemos como lle afectaría a Lugo a posible pa

ralización ou diminución das explotacións mineiras de ouro que tanta incidencia tiveran na 

súa vida altoimperial. Aínda se debate se houbo tal abandono das minas por parte do Esta

do romano, pero si é posible admitir a continu idade de pequenas explotacións, xa de carác

ter máis priva.do e localizado. 

En cambio, non pode comprobarse ningunha interrupción das rutas do comercio, xa que 

ternos datos arqueolóxicos, e non só na cidade lucense senón no seu amplo contorno, como 

é o caso do Castro de Viladonga, que documentan a chegada de produtos cerámicos e mes

mo suntuarios, por vía terrestre ou marítima, aínda que esta si sufriría problemas por mor dal

gunhas accións piratas como as referidas por Hidacio cando fala dos hérulos, xa no século V. 

A mesma continuidade rastréxase na circulación monetaria, pese aos problemas de desvalo

rización e inflación que sufriu o Baixo Imperio romano. Afnda así, é relativamente frecuente 

a aparición de numerosas moedas procedentes de cecas de Occidente (desde Arlés a Roma 

pasando por Tréveris) e de Oriente (de Siscia a Constantinopla pasando por Cyzicus). Cómpre 
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Relevo de Santa María 

de Adai (anverso e reverso), 

séculas IV ou V. Museo 

Provincial de Lugo 

mencionar a presenza de sólidos áureos, semisses e folles, como novas cuñaxes xurdidas a 

partir das reformas económicas de Diocleciano e de Constantino e sucesores. 

Estas actividades económicas pódense relacionar coa dinámica social que se produce nos 

últimos séculos do Lugo romano, que non debeu ser alleo ás tendencias xerais do progresivo 

aumento, en número e en extensión, das explotacións agropecuarias unidas ás villae tardías. 

Pero é difícil documentar ou tan sequera rastrexar minimamente un abandono da cidade por 

parte dos grupos señoriais máis poderosos, por máis que as fontes nos leven a pensar nunha 

fuxida dos fortes impostos (a iugatio e a capitatio) establecidos, inutilmente, para sanear a 

economía do Imperio. Non obstante, xa anotabamos que Lugo coñece un desenvolvemento 

moi destacable, se ternos en conta a construción da muralla, as renovacións realizadas na tra

ma urbana e o poderío económico que parece deducirse das grandes mansións urbanas des

ta etapa, que ofrecen incluso unhas mostras artísticas dificilmente explicables de non teren os 

seus propietarios e usuarios uns recursos abundantes. 
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Pero tamén é atinado supoñer que os problemas sociais que lle ían afectando ao Imperio 

se notaron tamén en Lugo e no seu contorno. As revoltas sociais de tipo bagáudico non es

tán comprobadas por estas terras, pero as "bolsas" de miseria e descontento na propia cida

de debían ir a máis, establecendo un caldo de cultivo do que logo se aproveitarían os suevos. 

Igualmente está demostrada a presenza de grupos poderosos e romanizados no medio rural 

-pero non lonxe da cidade- como amasan os achados de estelas.en Adai, Vilar de Sarria, 

San Martiño de Río ou Atán. 

Precisamente no ámbito das manifestacións artísticas advírtese unha evolución das formas 

nesta época tardía, sen contar coas de produción e tema paleocristián, que merecen outro 

apartado. Amais dos mosaicos e das estelas, cómpre citar agora o caso do? bronces decora

tivos, aplicados e suntuarios que aparecen nos niveis baixoimperiais de Lucus, en forma de 

pezas de sítulas, fíbulas, aneis, etc. 

Non obstante, é no conxunto de Santa Eulalia de Bóveda, moi preto de Lugo e vinculado 

ademais a este por medio da vía XIX, que pasaba ao seu carón, onde atopamos as mostras 

máis excelsas da arte tardorromana lucense. Este senlleiro núcleo arqueolóxico e artístico se

gue a ser de filiación, cronoloxía, funcións e usos aínda debatidos, cando non enigmáticos, 

ao que contribuíron enormemente as vicisitudes do seu descubrimento, as súas reutilizacións 

e reformas e mesmo as súas sucesivas restauracións, todo o cal dá pé continuamente a no

vas hipóteses e interpretacións. En calquera caso, procede mencionar aquí o seu carácter ini-
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Pavón , detalle dunha das 

pinturas murals da igrexa de 

Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) 

cial de monumento romano tardío -quizais de fins do século 111- e de usos pagáns, ben uni

dos a un ninfea -como se veu considerando na bibliografía tradicional-, a un lugar de cu

ra de doenzas -baseándose nos seus relevos e inscricións-, a un mausoleo ou edícula 

funeraria, ou mesmo a un sitio relacionado cos cultos romano-orientais . A esta etapa inicial 

do monumento, de duración non ben determinada, sucederíalle logo unha readaptación e 

reutilización como cripta ou seudocripta paleocristiá, reaproveitada á súa vez en época pre

rrománica, románica e aínda posteriores. 

Por riba dos problemas que Bóveda suscita como sitio arqueolóxico, moi derramado e de

turpado polas sucesivas intervencións realizadas nel e no seu contorno, a súa maior singula

ridade e orixinalidade estriba na fusión -cunha certa lóxica interna- de arquitectura, 

escultura e pintura nun só conxunto: un edificio de dúas plantas de tipo rectangular, das ca

les a de abaixo acubilla unha piscina -logo tapada, xa en tempos antigos-, cun pórtico no 

que algúns perpiaños amasan relevos de temática humana -danzantes- e animal -varias 

aves-, motivo este último escollido, xunto cunha maraña vexetal (trellis) e de casetóns xeo

métricos, para as pinturas que decoraban a bóveda interior, hoxe parcialmente perdida. Todo 

isto únese ao importante papel desenvolvido pola auga, sexa cal fose a súa orixe e aprovei

tamento, o que para algúns sería produto dunha tradición prerromana -a zona está inzada 



de castros-, reconvertida logo para uso balneario ou termal artificial (?), cultual e/ou fune

rario. En calquera caso, este conxunto tivo un ha ampla utilización e tamén semella obvio que 

a súa relación con Lucus Augusti debeu ser moi estreita. 

A transición á época xermánica 

O Lugo antigo coñeceu a transición cara a unha nova etapa, a Alta ldade Media -transición 

que a maioría dos autores coinciden en definir como lenta e duradeira-, marcada por certas 

circunstancias e episodios, como a chegada dos pobos xermánicos ou a incidencia do fenó

meno da cristianización, que complican calquera panorama simplificador. En todo caso, a pe

gada do galaico-romano, no seu máis amplo e cabal sentido, seguiu a ser tal nesta época de 

transición que vai desde finais do século IV ata a fin do V polo menos. 

A etapa que denominariamos paleocristiá está, loxicamente, ligada aos momentos finais 

do Imperio, é dicir, a aquel Lugo baixoimperial superficialmente descrito, pero aquí só citare-
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Lámpada paleocrisliá , 

século IV. Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 6) 

mos os elementos que distinguen esta nova cultura, que entrará a través da civilización ro

mana para acabar subsumíndoa nuns aspectos -o político ou o relixioso- e potenciándoa 

noutros -o xurídico ou o lingüístico. 

Para coñecer a época paleocristiá, que enlaza a fin do Imperio coa implantación do Reino 

Suevo, contamos con fontes textuais e, de momento en menor medida, coas arqueolóxicas, 

sobre todo se nos referimos só ao ámbito urbano lucense. A crónica coetánea dos feitos que 

nos deixou Hidacio serviu de fío condutor para a análise e comprensión daquela época, aín

da que o seu punto de vista, e o doutros escritores cristiáns, ten de ser convenientemente pe

neirado. Con todo, os textos de autor son relativamente numerosos nesta época, pois cómpre 

non esquecer que estamos nos séculas IV e V, que López Pereira alcumou do "primeiro es

pertar cultural galega". 

Naqueles textos e nas actas dos primeiros concilios, Lucus empezará a ser citado a miúdo 

como sé episcopal, con todos os seus problemas de cronoloxía, definición e carácter e, así 

mesmo, a propósito da adscrición aos diferentes bandos ou faccións existentes na época. Re

ferímonos fundamentalmente ás liortas entre priscilianistas e antipriscilianistas na diocese ou 

distrito episcopal lucense, pois moi probablemente aqueles tiveron unha ascendencia notable 

nos tempos iniciais da devandita diocese. Así, Hidacio canta que o primeiro bispo, Agrestio, 

non vía con bos olios a ordenación como tales de Pastor e Siagrio, quizais porque eran adep

tos de Prisciliano ou por causas doutrinarias ou doutro tipo. Neste .sentido, case todos os au

tores coinciden en sinalar o importante papel desempeñado polos xerarcas e os fieis 

priscilianistas -sobre todo por mor da súa execución no 385- na organización do primeiro 

cristianismo galaico e polo tanto lucense, e mesmo quizais _do primeiro eremitismo. Ao tem

po, téimase na vixencia da demarcación dos antigos conventos xurídicos da Gal/aecia á hora 

de fixar os límites das dioceses episcopais, e igualmente saliéntase que no chamado Parro

quial Suevo -de fins do século VI, aínda que con interpolacións posteriores- aínda apare

cen comunidades cristiás cos antigos nomes de popu/i prerromanos e galaico-romanos. 

Precisamente a orixe desta diocese de Lugo e a da súa primeira basílica é outro dos "pun

tos cuxa datación non foi determinada aínda con certeza polos investigadores. Aínda que pa

ra autores como Delgado Gómez ou López Valcárcel habería que falar xa dunha comunidade 

cristiá estable e cunha mínima infraestrutura de culto na segunda metade do século 111, o cer

to é que a outra fonte dispoñible para esta época, a arqueoloxía urbana, é máis remisa, ata 

o de agora, en fornecer datos fiables ao respecto para a cidade lucense. En cambio, si están 

ben documentadas arqueoloxicamente algunhas comunidades rurais paleocristiás na ermida 

de Quiroga ou en Temes, ou ben, e xa no ámbito lugués e máis tardiamente, no achegado 

lugar das Saamasas. 

Ata o momento, só podemos supoñer que a basílica cristiá estaba onde a actual catedral, 

nunha das zonas máis "insalubres" da urbe, pois por alí pasaban as cloacas principais de Lu

cus e está comprobada a existencia de augas subterráneas, favorecidas polo desnivel que es

ta área ten respecto doutras lindeiras. Pero, a maiores, existen algúns achados arqueolóxicos 

na actual praza de Santa María e fronte das ábsidas do templo catedralicio, onde se docu-
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Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 4) 

mentou, entre outras cousas tamén encadrables no mundo paleocristián e altomedieval, un ha 

piscina se cadra bautismal, revestida cun mosaico de filiación norteafricana e que se pensa é 

do século IV, asf como algunhas tumbas illadas. Nos últimos anos atopáronse outras sepultu

ras, aparentemente descontextualizadas e pertencentes aos tempos de transición ao altome

dievo, cun cambio claro no tocante á súa situación e ao seu ritual de enterramento -xa 

sempre sen enxoval- en relación ás necrópoles romanas anteriores. 

A estrutura física da cidade non debeu mudar en exceso nesta primeira etapa paleo

cristiá, se ben é posible advertir unha lenta derivación dos núcleos de habitación e de "ad

ministración" cara ás zonas circundantes á basílica cristiá, por razóns obvias tendo en 

conta a evolución ideolóxica do poder imperial romano entre os reinados de Constantino 1 

-que permite os cultos cristiáns a comezos do século IV- e de Teodosio 1 -que fai ofi

cial a devandita relixión na fin deste século-. A posterior "desfeita" da trama urbana ro

mana máis ou menos ortogonal, en favor dunha aglomeración construtiva máis irregular 

arredor da basílica e das portas Miñá e de Santiago, indicaría tamén unha lenta pero de

cisiva transformación física do Lucus Augusti romano no Luco altomedieval. Non obstan

te, a documentación dos séculos VI ao X non é tan abundante neste sentido como para 

saber agora se a importancia contrastada de Lucus t ivo continuidade coa de Luco, aínda 

que as noticias derivadas dos discutidos testamentos de Odoario do século VIII inducen a 

pensar o contrario . 

En cambio, a arqueoloxía parece ofrecer de novo máis datos respecto · da fase final pa

leocristiá precisamente no contorno rural de Lugo. A finais do século VI ou xa no VII, localí

zase en Saamasas unha igrexa que tiña unhas placas de cancelo e uns relevos decorativos, 

figurados e xeométricos, onde a tradición artística das estelas galaico-romanas xa se recon

verteu con formas e matices visigóticos -ou prerrománicos, en todo caso-. Pouco despois, 





quizais no século VIII, pois xa figura no testamento maior de Odoario de 747 (se non é unha 

interpolación posterior), a arqueoloxía compraba outra comunidade cristiá no Agro do San

to, cos restos dunha curiosa construción a xeito de capela ou oratorio, acompañada dunha 

necrópole de tumbas antropomorfas de laxas, in ripa minei ... ecclesia Sancti Romani (mártir 

cristián de mediados do século 111) . 

A chegada e o asentamento dos suevos 

Son outra vez as fontes textuais, maiormente o Chronicon de Hidacio, bispo limiense da sé 

de Chaves, e en menor medida a Historiarum adversus paganos de Paulo Orosio, as que ofre

cen informacións sobre as chamadas invasións xermánicas e o asentamento dos suevos na 

Ga/laecia, pois nin a arqueoloxía nin a epigrafía apenas achegan nada ao estado actual dos 

coñecementos. Só a numismática proporciona algúns datos que permiten comprobar a exis

tencia dunha ceca suévica e, logo, visigótica en Lugo. lsto é así porque a cultura material ca

se non mudou coa xermanización, polo menos nos seus tempos iniciais, por seren os pobos 

"bárbaros", neste caso os suevos, comunidades afeitas a migrar continuamente, polo que 

non adoitarían portar con eles un instrumental e un enxoval pesado nin duradeiro -que é o 

que se reflicte na arqueoloxía-, e en cambio hai que supoñer o uso de moitos útiles de ma

deira, óso, corno, pel e outros materiais que, na súa maioría, non se conservan. Pero debe

mos aplicarlle a este aserto todas as reservas necesarias, xa que a atribución de elementos 

arqueolóxicos (e artísticos) pode cambiar notablemente, e ccmvén advertir que moitos mate

riais tardorromanos son ás veces difícilmente discernibles dos que se lles atribúen ás comuni

dades xermánicas. Pensemos, por exemplo, na longa lista de útiles e apliques de bronce ou 

nas cerámicas estampadas tardías que algún autor como Ferreira de Almeida vinculaba coas 

necrópoles merovinxias da Galia dos séculas V e VI. 

O certo é que xa durante os séculas 111 e IV se vai producindo a chegada de pobos ·xer

mánicos á metade norte de Hispania, unhas veces de xeito illado e pacífico e, outras, en 

forma de incursións máis violentas, tanto no interior como na zona costeira -xa se citaron 

os problemas que os piratas hérulos causaban nas rutas comerciais cantábricas-. Todo is

to preparou o terreo para a chegada dos suevos ao noroeste peninsular -xunto cos ván

dalos asdingos, se ben estes axiña pasarían á zona bética-, quizais axustándose 

precisamente á banda costeira para evitaren os puntos estratéxicos nos que quedaba par

te do exército romano (áreas de León e Lugo). Nos anos 409-411, segundo algúns autores 

como C. Torres ou Ferreira de Almeida, semella existir un repartimento de zonas para estes 

pobos xermánicos coa anuencia do Estado romano, froito dalgún tipo de pacto ou foedus, 

mentres que para Tranoy sería máis ben unha situación de feíto, admitida pola moribunda 

administración imperial. 

t difícil saber como lle afectou esta nova situación e o asentamento dos suevos a un nú

cleo político-administrativo, relixioso e, quizais aínda, militar e económico como o Lucus Au-
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gusti da primeira metade do século V. Hidacio refire, coa súa parcial versión dos feitos, as 

liortas que os suevos e os galega-romanos tiveron no medio rural, certificando a permanen

cia destes últimos nalgúns castros, que serían os castel/a tutiora que agora tenta aquilatar a 

investigación . 

Aínda é debatida a cuestión das diferentes reaccións dos galaico-romanos ante o novo 

continxente humano, que debía ser ademais minoritario no conxunto da poboación, pero de 

certo que foron variadas segundo o contexto e os grupos sociais de que se tratase, pois pa

ra os máis desfavorecidos, a presenza dun novo señor ou administrador pouco lles ía afectar 

aos seus tradicionais, e ás veces penosos, modos de vida. Por outro lado, a presunta fuxida 

dos potentiores ou seniores romanizados das cidades cara aos asentamentos rurais non sería 

dabondo para impedir a continuidade do importante papel dos núcleos urbanos ata o aca

bamento do Imperio, como a bibliografía máis recente vén poñendo de relevo e como de

mostraría, precisamente, o amurallado de cidades como Lugo. 

Cómpre constatar tamén a función primordial que agora ían desempeñar xa os bispos en 

calquera cuestión político-administrativa -amais da propiamente relixiosa como é lóxico-, 

tal e como refire o propio Hidacio. 

Mais non sabemos aínda en que medida puido cambiar o devir da cidade de Lugo nin no 

aspecto físico e material da urbe nin no seu carácter político-administrativo nin na vida cotiá 

dos seus habitantes. Lembremos que se trata dun período de transición da trama urbana re

gular romana ao núcleo máis irregular e mesto ao redor da basílica e doutros edificios reli

xiosos, que rematarán sendo os novos centros de poder, sen prexúízo do poderío civil ou 

militar da aristocracia de filiación galaico-romana e, logo, dos reis e da nobreza sueva e máis 

tarde visigoda . 

Polo momento non hai probas arqueolóxicas que determinen a existencia de loitas, asal

tos, incendios e outros episodios violentos entre a poboación lucense e os suevos, recente

mente chegados, e é moi posible que a muralla de Lugo, había pouco erixida e ben pensada 

para un ha defensa longa e segura, non fose utilizada demasiado para ·rexeitar a "invasión" 

dun pobo completo en marcha. 

Este é un dos puntos que se manteñen na escuridade da investigación, malia os merito

rios traballos de Torres, Tranoy, Novo Güisán e outros autores. Velaí o que Hidacio sitúa no día 

da Pascua do ano 460 -ou no 459 segundo outros- e que remataría coa morte do Rector 
galaico-romano a mans dos suevos ao non respectaren estes a festa do día. Con todo, suscí

tanse algunhas cuestións do breve texto hidaciano que só poden quedar marcadas entre in

terrogantes, pois a solución definitiva aínda está por vir: ¿a mención dun rector ten carácter 

xenérico de "xefe", xerarca ou gobernador, ou ben se trata da denominación dun cargo per

fectamente establecido para as cidades a mediados do século V?; o texto de Hidacio, occi
duntur incursu ¿ cómpre entendelo como un asasinato masivo producido logo dun asedio ou 

asalto violento á cidade amurallada, ou ben o tal incursu sería máis ben un ataque interno, 

un "golpe de man" dirixido contra os grupos afnda dominantes en Lucus (ocupados nunha 

celebración relixiosa xa cristiá), por parte duns xefes suévicos -da facción de Maldras ou de 
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Frumario- que xa levaban cincuenta anos asentados en moitas zonas na Gal/aecia e talvez 

tamén na propia cidade lucense? 

Noutros parágrafos, o mesmo Hidacio relata a destrución de Braga por Teodorico nun do

mingo (outra festa relixiosa) do ano 455, e logo de contarnos as infamias e blasfemias pro

ducidas nos altares e basílicas cristiás e na poboación bracarense, aclara que o ataque foi 

"non obstante, incruento ", o que non lle acae demasiado ben a unha loita entre invasores e 

invadidos, tal e como a tradición nola presenta . 

O reinado suevo e o posterior visigótico conformarían para Lugo unha etapa aínda inse

gura, e non ben coñecida por nós, á espera de que a chamada "repoboación" de Odoario, 

posterior á incursión árabe de comezos do VIII, reordenase a cidade e o seu territorio. 
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P 
rescindindo da hipotética predicación xacobea por terras de Lugo realizada polo mes

mo Santiago ou os seus discípulos inmediatos, tan aceptada en épocas pretéritas 

e que de ningún xeito pu ido demostrarse1
, é a mediados da terceira centuria da era, 

e por mor das secuelas deixadas pola persecución do emperador Decio, cando tanto Tertulia

no2, como lrineo de Lyon3 ou Cypriano de Cartago4
, atopan ocasión para se referir ás flore

centes comunidades cristiás que, xa daquela, existían en Astorga e León. De Lugo nada se di, 

pasto que aparentemente a cidade non se ve implicada na polémica que provocan estes es

critos, pero, contra o que Díaz y Díaz insinúa5, eremos con fundamento que a situación dos 

cristiáns nas capitais galaicas de Lugo e Braga debería ser sensiblemente similar á das cidades 

asturicenses mencionadas, tendo en canta, entre outras razóns, a importancia administrativa 

que, no que se refire a Lugo concretamente, tivera a cidade durante a primeira parte da cen

turia . Non obstante, no Concilio de Elvira do 300, aproximadamente, tampouco se mencio

na a ningún prelado de Lugo, en contraste coa presenza do bispo de León, -Decencia, e co 

presbítero representante de Braga, Luxurio. lsto só quere dicir exclusivamente que ou a lgre

xa de Lugo se atopaba daquela peor organizada ou que o bispo, se o había, non puido asis

tir ao concilio, pero nada significa contra dunha implantación do cristianismo similar á do 

resto das mencionadas cidades do Noroeste. 

Haberá que esperará celebración do 1 Concilio de Toledo, que tivo lugar na fin da cuarta 

centuria, para poder atapar un personaxe que asina as súas actas como "Exsuperantius de 

Gallaecia Lucensis Conventus municipii Celenis" 6
, Exuperancio de Galicia, pertencente ao 

convento lucense e ao municipio de Celenis. Aínda non aparece mencionado o bispo de Lu

go, pero si o dunha cidade pertencente ao convento xurídico do que esta cidade era capital, 

o núcleo municipal e a mansión de Aquis Celenis, a moderna Caldas de Reis. 

Con todo, non nos irnos deter agora na polémica de se outro bispo contemporáneo 

destes acontecementos, Ortigio, é tamén bispo de Celenis, como suxire Díaz y Díaz7 se

guindo o relato de Hidacio, ou de sé descoñecida, como afirma Tranoyª. De feito, a primeira 

mención que se fai dun bispo de Lugo efectúaa Hidacio de Chaves no seu Chronicón9
, arre

dor do ano 430 e polo tanto xa bastante avanzado o século V, ao relatar a oposición do 

bispo da capital, Agrestio, á ordenación doutros dous bispos, Pastor e Siagrio, de cidades 

comprendidas dentro do mesmo convento que, non obstante, non se detallan expresa

mente. Dedúcese disto que o bispo capitalino posuiría algún tipo teórico de xurisdición so

bre os que puidesen ser ordenados dentro do distrito da súa competencia, a cal parece que 

se estendía á totalidade do convento; podería atribuírse o feito de que non se tivese res

pectado a súa autoridade ás presións populares na elección dos candidatos, que Hidacio 

deixa translucir no prefacio da súa obra 10, se non queremos adherirnos á opinión de Tranoy 

no sentido de que Agrestius representaría a ala priscilianista deste axitado momento, men

tres que Pastor e Siagrio serían os paladíns da ortodoxia 11, opinión que outros autores 

non comparten . 

Aínda os concilios galaicos do momento, así como San Martiño Dumiense, no ano 573, 

mencionan o bispo lucense Nitigisio, ao lle dedicar os seus Canones Orientalium Conciliorum 
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12 BARLOW, W., Martfnl Eplscopi Bra

carensls Opera Omnla, New Haven, 

1950, p. 123, n.0 17: "Domno beatísi

mo atque apostolicae sedis honore 
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episcopo". Tamén MARTINEZ DIAZ, G., 

La Colección Canónica Hispana, 1, 

Madrid- Barcelona, 1966, p. 136 e ss.; 

DIAZ v DIAZ, M.C., "Orígenes cristianos 

en ... ", op. cit., p. 249. 
13 DIAZ y DIAZ, M.C., "Orígenes cris

tianos en ... ", op. cit., p. 249-250. 

" DAVID, P., Eludes historiques sur la 

Gal/ce et le Portugal du Vle au XI/e sie

cle, París, 1947, p. 38, VIII , 1-4. 
15 Risco, M., España Sagrada .. . , op. 
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16 DAVID, P., Eludes ... , op. cit. , 44, 

XIII, 1. 

e afirmar que debería ser tratado como metropolitano12
, aínda que en realidade todos tiñan 

conciencia de que non o era . Son os tempos dos concilios do reino suevo en Braga e Lugo e 

do reordenamento de dioceses e límites diocesanos que reflicte a chamada Divisio Theodo

miri ou Parochiale Suevicum. 

Por todo o dito, a Díaz y Díaz a organización primitiva do sector da lgrexa galega corres

pondente ao convento xurídico lucense seméllaselle peculiar, xa que o sistema de sucesión 

episcopal aparece tardíamente e, por outra banda, a xurisdición conventual parece imporse 

ás súas partes, malia que, coa reorganización sueva que reflicte o Parochiale, o ámbito do 

convento lucense vai ser dividido en tres dioceses diferentes: Lugo, Iría e Britonia 13 . Parece, 

para Díaz y Díaz, como se dentro do ámbito do convento lucense se tivese marcado máis fon

damente a pegada priscilianista, que avogaba por unha xerarquía máis austera e espontánea, 

non suxeita aos esquemas oficiais; de aí que as comunidades cristiás non sentisen necesida

de de ordenacións regulares, polo cal "podían abundar los obispos dondequiera que los hi

ciera deseables la misión pastoral" . 

En calquera caso, e como xa se expresou, a organización definitiva da lgrexa galega non 

se realiza ata pasado o ecuador da sexta centuria, ao se dividir o enorme convento lucense 

nas dioceses antes indicadas. E, dentro do novo sector que lle corresponde a esta diocese, o 

Parochiale14 asígnalle á Cátedra lucense a cidade de Lugo, xunto co seu hinterland, daquela 

gobernado xa políticamente por once condes noutros tantos condados, que delimitan minu

ciosamente os documentos da época referidos á repoboación odoariana 15 . Como comple

mento, tamén se lle engaden Carioca (Quiroga), que en época romana pertencera ao 

convento asturicense, e as parroquias de Sevios, que se identifican coa Terra de Lemos nal

gúns códices. Na franxa marítima seguen a pertencer tamén a Lugo os Cabarcos, que a tra

vés da descrición que Plinio fai da costa cántabra galega seguirían, cara ao Oeste, aos 

Albiones e Egi, co que ou estes dous pobos formaron parte tamén da diocese lucense ou lle 

foron engadidos á asturicense como compensación pola perda doutros territorios. Parece, 

non obstante, máis plausible que pertencesen á diocese lucense os Cabarcos interiores, e que 

a diocese dos Britóns se anexionase a franxa marítima de Cibarci, Egi, Albiones e Varri Na

marini, tendo en conta que o Parochiale16 lle atribúe á diocese dos Britóns as súas propias 

igrexas, xunto co mosteiro de Máximo, amais doutras que están en Asturias. 

lsto sería todo o que as escasas noticias das fontes textuais nos transmiten sobre a igrexa 

lucense máis primitiva . 

Dito o anterior, e dado que neste campo non podemos avanzar máis se non é recorren

do aos vestixios arqueolóxicos que esporadicamente nos van sorprendendo coa súa aparición, 

tentaremos estruturar o noso relato botando man da descrición, sequera aproximada, dal

gúns epicentros de cristianismo primitivo que ata o de agora se detectaron dentro do con

vento xurídico lucense, comezando, loxicamente, pola capital, entendendo que o ámbito 

temporal da era paleocristiá é tanto a época baixoimperial como a suévica-visigoda, mestu

rándose os seus influxos co novo estatus xurdido da repoboación . 



Vestixios paleocristiáns na cidade de Lugo e o seu contorno 

A AREA URBANA 1 Ata hoxe, e malia á gran cantidade de escavacións arqueolóxicas realizadas 

durante os últimos catro lustros na cidade, non apareceu nada relevante que non se coñece

se antes. Se acaso, confirmouse, con novas argumentos arqueolóxicos, a presenza paleocris

tiá, á vez que se efectuaron sensacionais descubrimentos no tocante ás relixións orientais, 

como é o caso do mitreo do vicerreitorado ou o complexo sacro de San Roque, que indirec

tamente apoian aquela mesma presenza, xa que as rutas de penetración e as cronoloxías son 

dabondo similares para todos estes influxos relixiosos do leste e o sur do Mediterráneo que 

chegan á nasa Fisterra. 

Dentro da área urbana mesma, convén non esquecer que Odoario, segundo as crónicas17
, 

ao repoboar a cidade de Lugo e facela de novo habitable, restaurou a igrexa de Santa María 

cun esplendor que asombraría despois a Afonso 11 o Casto1ª. Pero se a restauroué que xa exis

tía desde os tempos en que o cristianismo se convertera na relixión oficial do Imperio. Con to

da certeza, non era o único templo cristián preexistente, pero non posuímos noticias de máis. 

Non obstante, as edificacións posteriores borraron toda posible pegada de estruturas de 

datación paleocristiá e, aínda que sospeitamos con todo fundamento que baixo da catedral 

actual subxace o primeiro templo da época, coincidente sen dúbida coa reedificación odoa

riana, nada daquel momento chegou ata nós, de non ser a problemática piscina da Praza de 

Santa María, dada xa a coñecer por Vázquez Seijas na década dos anos sesenta e exhumada 

recentemente polos Servizos Municipais de Arqueoloxía para unha n0va análise. 

Por outra banda, a Odoario e á súa restauración ten que aludir, por forza, a magnífica car

tela epigrafada que, incrustada nun marco de rocalla de datación posterior, barroca posible

mente, figura sobre o lintel dunha das portas da catedral e contén un acróstico amplamente 

discutido e nunca ben interpretado 19: as letras iniciais das liñas conforman a lenda ODOAR. 

O primeiro que o menciona é Pallares y Gayoso no seu Argos Divina, realizando unha trans

crición que constituirá a base de partida dun bo número de interpretacións posteriores20 . No 

tocante á procedencia inicial deste resto epigráfico, nada precisa sobre o particular Pallares, 

agás que "el letrero se tiene por cierto que estuvo en el edificio antiguo de la primitiva igle

sia y se trasladó a dicha puerta si por este lado se redificó" . En calquera caso, o devandito 

traslado faríase con anterioridade ao século XVII ou nos seus comezos, se se considera ba

rroco o marco que o rodea, como parece. 

Pala súa banda, un século e medio despois, o cóengo Camino, a través do relato de Ris

co na súa España Sagrada, ofrece unha versión lixeiramente distinta da de Pallares21
, cuxos 

cambios fundamentais consisten en interpretar ao final da primeira liña "Celsa Maria", "cul

mina", por "lumina" na fin da cuarta liña; o mesmo acontece coa expresión que segue a 

este termo. 

Pasando por alto outra serie de contribucións, que nada achegan, é o cóengo García Con

de, na pasada centuria, quen máis atinadamente iniciou a revisión da lectura provisional coa 

seguinte versión 22 : 
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cit., p. 353. Ano 7 45 en que se relatan 
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27. A versión que ofrece é a seguinte: 

"O lux iubar Yberie Sol et [ .. . ]/decus 

celebris et nobilitas generis almi/Oppi

do vultu viaque et eloquio clares/Ad

sunt tuo hic opere templi lumina ac 

omni te/ra [noval micans ac doctrina 

_gue vibran!" . 
21 RISCO, M., España Sagrada ... , ºP.· 

cit., p. 105: "O lux iubar Yberie sol et 

celsa Maria/ Decus celebris et nobili

tas, jeneris almi/ oppide vultu vita que 

ciares/ ads, et tuo hic opere templi cul

mina comple/Rata novata micant sal 

doctrina que vibran!". 
22 GARCIA CONDE, A., "El acróstico de 

Odoario", Boletín de la Comisión Pro

vincial de Monumentos Históricos y 

Artfsticos de Lugo [BCMLugoJ, 1 

(1943), p. 101-109. 







Páxlnas anteriores: 

Acróstico de Odoario , 

século VIII. Catedral de Lugo 

23 ARES Vlv.ouEz, N., "Inscripciones 

lucenses medievales en verso'', Bole

tfn del Museo Provincial de Lugo, 11 

(1984), p. 119-131 . 

Oh lux, iubar Yberie, sol et episcope sa[ncte]/Decus, celebris et nobilitas, ieneris 

alm[i]/Oppide vultu, vitaque [ ... ]ciares./ Ades et tuo hic opere templi culmina com[ples]. 

Rata, novata micant sat, doctrinaque vibrant. 

Non obstante, con tales supostos de transcrición, resulta difícil condliar a sintaxe que se 

propón cunha tradución coherente. 

Anos máis tarde, 1963, acomete o problema un investigador tan penetrante e erudito na 

materia como Nicandro Ares23, que está de acordo coa versión latina de García Conde e uni

camente realiza a súa tradución neste sentido: 

Oh luz, lucero de Iberia, sol y obispo santo/ célebre decoro y nobleza de linaje almo, en 

la ciudad por la figura y la vida y la elocuencia brillas, estás aquí presente y en tu obra 

completas los remates asegurados, renovados lucen bastante y vibran de doctrina. 

A lectura, para min equivocada, de "vultu" por "victu", e "culmina" por "minua[nt]", e 

"eloquio" no canto do claro cristograma que no seu lugar aparece, como diremos despois, 

arrastra o sentido do texto a consecuencias un tanto chocantes, como é a da prestancia físi

ca da figura de Odoario. En calquera caso, o mérito principal desta achega é a explicación da 

transcendencia de "oppidum" e outros termos, así como os excelentes paralelos que para al

gunhas cuestións achega, como bo coñecedor que é o autor das fontes clásicas. 

Pola nosa parte, e nunha revisión de emerxencia realizada durante os últimos días para a 

presente ocasión, tentamos relela, obtendo os seguintes res~ltados, en calquera caso mera

mente provisionais: 

t [Mortuus est in Christo] ODOAR[ius] [acróstico formado palas letras iniciais de cada lí

ña], or[tus] lux, iubar lberi[a]e, sol et ep[is]c[opati] sa[ncti]/ decus. Celebri s[edi] et nobili 

basi[lica] firm"a"t"us alm[i] / oppidi, victu vitaque fel[iciter] i[n] [Christo Domino] 

clar[es]c[i]s/. Ad[e]s e"t[iam] tuo hic opere tem"pli lib[eralitate] s[umpto]. Min"ua[nt] 

com/rut"a, anova"ta amicant, sal[us] doctrinaqu"e vibr[ent]. 

t [Morreu en Cristo] ODOAR[io], luz do amencer, resplandor de Iberia, sol e honor do 

santo episcopado. Asentado sobre a célebre sé [episcopal] e nobre basílica desta precla

ra cidade (fortificada), brillas felizmente no Señor Xesús [baixo cristograma] a través da 

túa conduta e a túa vida. Atópase, ademais, presente a túa pegada na construción des

te templo aquí mesmo por ti erguido e dotado con liberal magnificencia. Que desapa

reza o corrupto e brille o renovado; e que prevalezan a salvación e a doutrina. 

A lectura proposta, afnda que hipotética en parte por mor do estado da inscrición e os 

seus inoportunos retoques epigráficos, é, polo menos, coherente, de termos en conta o tex

to discernible. Mais resulta abrigado dar unha breve explicación do noso proceder. 



Contrariamente ao que todos fan, e lago de atribuírlle á cruz inicial un significado fune

rario, lemas "or[tus]" onde todos len i Oh! , xa que dentro do "O" faise presente o que pa

rece un "r" minúsculo inserido. Por outra banda, semella sintacticamente máis correcto ler 

"episcopati sancti" que "episcope sancte", pois senón resultaría moi difícil engarzar a fun

ción de "decus " . En "celebri s[edi]" a suposta sigla "s" só pode desenvolverse así, dado o 

contexto. Canto a "basi[lica]", o seo inferior do "b" é perfectamente visible e o apócope "ba

si", por "basilica" , atópase testemuñado en varios exemplos clásicos e non é o único no pre

sente texto, como veremos. A palabra seguinte pode lerse "firmus" ou "firmatus", no 

segundo dos casos supoñendo unha catarata de nexos, que son posibles, nas sílabas segun

da e terceira . "Almi", co "i" final rebordante sobre o primeiro ángulo do "m", parece desci

frarse sen dificultade, esixindo que "oppidi" teña que lerse tamén en xenitivo. "Victu", con 

ser obvio, é a primeira vez que se transcribe deste xeito, e, lago de "Vitaque, fel[iciter] in" se

mella coherente co que se observa, sobre todo na hora de lle dar sentido ao cristograma que 

o segue. Na fin de liña preferimos o verbo "claresco" a "claro" debido a que o suposto "e" 

é un "c" -non ten explicación un "e" lunar distinto dos demais-, e malia que teñamos que 

supor un vocábulo sincopado. Na cuarta liña queremos ver un "e"t[iam]" no nexo "e"t" do 

comezo24, e un "l[iberalitate] s[umpto]" -con "s" tombado, adoito empregado na baixa 

época- nos dous signos que seg u en a "templi" . Despois, "min"ua[nt] com/r"u"t"a" cóm

pre interpretalo como un novo apócope e unha forma medieval do participio, e "anovata " , 

de doada explicación, vi ría a ser unha variante de "novata" . Finalmente, transcribir "sal[us]" 

parece o máis coherente, se atendemos ao contexto. 

Baseándonos, daquela, no exposto, parece que nos atopamos ante o epitafio do bispo re

poboador de Lugo, xa que no seu texto se mencionaría a súa condición de bispo, ter sido re

fundador da cidade amurallada [ " almi oppidi"] onde se atopa a súa sé e a súa basílica e, ao 

mesmo tempo, atribúeselle a restauración dun templo que cabe identificar coa igrexa de San

ta María, tan admirada posteriormente polo rei Casto. Por outra banda, de se confirmar o ca

rácter funerario desta inscrición, viría a solucionarse dunha vez por todas a-cuestión do lugar 

de enterramento de Odoario, á vez que se proxectaría nova luz sobre a tan debatida cuestión 

odoariana e a falsidade ou autenticidade dos documentos de repoboación, tan deostados no 

seu día polo francés Barrau-Dihigo25 e nos últimos tempos reivindicados por outros autores 

estranxeiros de prestixio26
. En calquera caso, no texto constátase a celebridade da sé da cida

de amurallada, a magnificencia da basílica restaurada e o feito mesmo de que Odoario se ato

pa enterrado aquí, entre outras varias deducións posibles. Poderiamos estendernos máis 

sobre esta cuestión pero carecemos de tempo e de espazo. Só engadiremos que os signos, 

aparentemente indescifrables, do inicio do segmento final da terceira liña, constitúen moi 

probablemente un anagrama ou monograma, neste caso cristograma, moi frecuentes a par

tir do século V no ámbito do imperio bizantino27 . 

Por outra banda, pertenzan ou non ao devandito templo paleocristián, foron atopados hai 

poucos anos, nun terreo escavado da rúa da Cruz, unha base e un capitel marmóreos de ar

de corintia, cos caulículos do kálatos pouco prominentes e en parte veados, procedentes, sen 

53 

24 Un paralelo de "et" con significado 
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Vaso lacrimal romano , 

séculos IV-V. Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 
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Lucus Augusti, urbs romana. Los orf

genes de la ciudad de Lugo, Santiago 

de Compostela, 1996, p. 133-134. 
29 lbfdem. 

dúbida, das canteiras do lncio, de datación tardorromana xermánica, de xulgarmos pola súa 

decoración. A carón do capitel apareceu unha base, tamén de mármore, con plinto cadrado, 

rebento circular retrafdo e arranque de fuste cilíndrico adherido. Aínda que non foron atopa

dos en nivel fixo, a súa natureza marmórea e as súas características formais están a denun

ciar a súa posible pertenza a unha basílica paleocristiá, en atención aos paralelos coñecidos2ª. 
Non obstante, proceden tamén das necrópoles romanas da cidade grafitos sobre cerámi

ca e relevos sobre chatóns de aneis, que denotan a pegada cristiá nas súas representacións. 

Nun dos casos trátase de tres peixes incusos sobre o chatón de bronce dun anel, en posición 

horizontal alternante, dereita-esquerda, esquerda-dereita, que parecen ter que ver co miste

rio eucarístico; ademais, sobre outro chatón de anel do mesmo metal, descóbrese un novo 

crismón inciso cuxas hastas cruzadas rematan, en tres dos extremos, en forma de tridentes, e 

no cuarto, cun " P" (ro grego) en forma de triángulo. 

Outro crismón, esta vez esgrafiado sobre un cuneo de " sigillata" da forma 15/17, apare

ceu na rúa de Armanyá. Loce o cristograma clásico cos extremos do "X" limitados por trazos 

perpendiculares, mentres á dereita aparece un omega apoiado sobre un dos seus cantos e cos 

extremos do seu contorno rematados en trianguliños, que non son máis que a cabeza doutros 

tantos "P" . O valor deste resto é un ha proba evidente da condición cristiá do seu posuidor xa 

que, ao contrario da iconografía cristiá impresa en determinadas vasillas, que normalmente son 

obxectos de importación, o presente testemuño resulta totalmente xenuíno29 . 

E, aínda que se trata dun motivo importado posiblemente do Norte de Africa, non pode

mos deixar de mencionar un relevo que representa a coñecida escena de Ulises e as sereas, 

copia do motivo paleocristián de Xonás e a balea, indistintamente empregados nas composi-

54 



cións musivarias do Norte de África, que, aínda que non posúe a forza probatoria dos ob

xectos ata o de agora descritos, constitúe un motivo máis que cómpre engadirlle á presenza 

en Lugo de motivos comerciais con simboloxía cristiá30
. 

Por outra parte, no Museo da catedral lucense consérvase un ha lucerna colgante de bron

ce de clara aparencia paleocristiá, á que se lle engadiron elementos claramente modernos; 

con todo, a inconcreción da súa orixe fainos ser moi prudentes á hora de clasificala, aínda 

que nada impide que poida proceder de escavacións furtivas ou de achados ocasionais efec

tuados nalgún lugar da cidade31
• 

Teimamos en que esta serie de pequenos achados da época, así como os datos achega

dos palas fontes textuais, fannos supor que necesariamente existían dentro da urbe luguesa 

edificios de culto cristián de máis ou menos relevo. 

Nos ARREDORES DA CIDADE DE LUGO 

Posible edícula visigótica de San Roque 1 Sospeitamos da súa existencia por mor da pi

lastriña de cancelo tipo Saamasas que Vázquez Seijas atopou entre un marea de pedras de 

derruba próximas á actual capela de San Roque, segundo testemuño de Angel del Castillo32
• 

Poderían proceder dun templo anterior ao da actual fábrica. A pilastra, por suposto, é de épo

ca visigótica e consérvase actualmente no Museo da Catedral. No tocante ao conxunto de 

Saamasas, as diferenzas da pilastriña de San Roque verbo deste son notorias, xa que, en pri 

meiro lugar, o soporte deste elemento non é o mármore senón o xisto lousado e, por outra 

banda, existen evidentes disimilitudes canto á decoración. No caso do exemplar de San Ro

que, esta consiste en dúas bandas verticais que lacen senllas cenefas lanceoladas en relevo, 

as cales enmarcan outra central máis ancha, cuxo conxunto decorativo consiste en dúas ár

bores esquematizadas superpostas, a inferior apoiada sobre unha ponte de dous arcos, se é 

que non se trata dun omega invertido, e, a superior, sobre unha estrela de oito puntas. Dife

rindo da opinión de Angel del Castillo, que a considera coetánea das de Saamasas, eremos 

conveniente atribuírlles unha datación posterior, posiblemente do século VII. Cómpre non es

quecer, por outra banda, que san Roque se atopa ao pé da vía XIX do Itinerario de Antonino, 

a cal, logo de saír pola Porta To/etana, discorría a carón dese posible templo, por suposto atri

buído a un padroado diferente. 

San Xiao 1 En San Xiao, a escasos catrocentos metros do recinto amurallado e tamén ao pé 

da mesma calzada romana que, a través da Tolda, saía cara a Astorga, exhumou recente

mente Paco Herves unha planta de templo de pequenas dimensións e tres naves cuadrangu

lares, precedidas dun pórtico de datación posterior, coas paredes feitas con laxes de lousa 

amalgamadas con barro. O curioso é que algúns pisos eran de argamasa de cal con núcleo 

de fragmentos de tellas esmagadas, o que non adoita acontecer en Lugo máis ca na época 

romana, polo que, atendendo ao haxiotopónimo, en castelán San Julián, así como ás carac

terísticas construtivas, sería posible atribuírlle esta edificación a un oratorio ou capela dos sé

culas VI ou VII, ou mesmo da época da repoboación . San Xiao é, por outra banda, un patrón 
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33 DAVID, P .. Eludes .. ., op. cit., p. 196 

e 212. 

J.1 Ocupámonos máis demoradamen

te deste resto en RODRIGUEZ COLMENERO, 

A., "Lámpara .. .", op. cit., p. 324-325. 

de igrexa de rancio avoengo, que figura en moitas delas xa desde os primeiros tempos, como 

suxire P. David33• Procede, xunto con santa Basilisa, a súa compañeira, de Antioquia, e forma 

parte dese paquete de mártires orientais cuxas reliquias, supostas ou reais, lles deron nome 

aos primeiros edificios sagrados cristiáns en toda a rexión . O escavador do edificio diferenza 

ata tres niveis, datando o máis temperán en época romana. 

Saamasas 1 Saamasas, posible evolución de "Sanctae Masae", entre outras opcións, parece 

un haxiotopónimo que podería relacionarse coa presenza de rel iquias. Aquí construíuse du

rante os séculos VI e VII, polo menos, un complexo monacal, ou polo menos relixioso, de cu

xo templo quedan signos evidentes tanto in situ coma no Museo Catedralicio. 

No lugar, dentro da moderna igrexa, acubíllase aínda un fermoso capitel corintio de már

more importado, posiblemente, con tripla corca de caulículos de acanto superpostos e pou

co desenvolvidos. Remata nun ábaco de perfil cadrado, con saíntes no centro ·de cada un 

dos lados34
. 

Por outra parte, consérvanse dentro deste mesmo templo unha placa de cancelo enteira 

e vestixios de dúas pilastriñas de apoio. No tocante á placa de cancelo, cómpre dicir que é de 

mármore do país (O lncio) e que posúe forma rectangular; mide 102 por 70 cm -o fondo 

non puidemos determinalo por se atopar incrustado na parede. 

O campo decorativo organfzase en dous rexistros superpostos separados por unha banda 

horizontal central. No rexistro superior aparece a silueta, en baixorrelevo, dun animal, quepa

ra uns é un oso, para outros un elefante e para Angel de Castillo un león, xa que este autor 

ere que se trata dos símbolos de dous dos evanxelistas. Nas _bandas laterais deste rexistro, 

máis anchas cás transversais, percíbese unha decoración de liñas cruzadas en aspa múltiple, 

a modo de crismóns. No rexistro inferior debúxase nitidamente un touro coa fronte volta, 

mentres entre os cornos se observa o que semella a silueta dun paxariño pousado sobre da 

súa cabeza . As bandas laterais que enmarcan decóranse con roleos dobres e roleos macizos, 

segundo os lados, e a inferior cun bacelo de vide alongado. Admitindo, por suposto, que re

sulta válida a hipótese de Angel de Castillo no sentido de que se trata dos símbolos de san 

Marcos e san Mateo, queremos chegar a máis, xa que nos parece que diante da figura do le

ón -substituída neste caso por un oso, modelo que o artista local tería máis á man por for

mar parte da fauna da rexión- existiu posiblemente unha figura humana estante, hoxe 

totalmente erosionada, que podería ser o símbolo de san Lucas, mentres que a aguia apare

ce, segundo o noso parecer, pousada sobre as ancas do touro do rexistro inferior. Deste xei

to, atoparíase representada nesta placa a totalidade do tetramorfo. 

Por outra banda, tanto na banda superior coma na media, percíbense vestixios de inscri

ción . Varias foron as hipóteses para a súa interpretación . Ademais, recentemente, tentamos 

obter unha lectura posible, que establecemos do seguinte xeito: na banda superior, de es

querda a dereita, e tras varias letras borradas, un "m" precedido de trazos verticais, que ere

mos letra final dun acusativo, se é que non é a terminación de "item " (así mesmo) seguida 

do segmento "fecit sapienter'' (executouno sabiamente), con triple nexo " n"e" t" na termi-



nación da segunda das palabras. Na banda central é discernible o ablativo "mente" (con ou 

no espírito) precedido, con moitísima probabilidade, de "et". 

A carón, e incrustados na mesma parede, aparecen os vestixios de dúas pilastriñas. A pri

meira delas, fragmentada en dous anacos, presenta hoxe 70 centímetros de altura por 35 de 

anchura. Posúe grilandas de loureiro nos laterais enmarcando unha banda central decorada 

con discos superpostos separados por crismóns horizontais, cuxo "P" (ro) se ramificaría en ca

da extremo en dous roleos diverxentes. O disco inferior consiste nunha rosácea de dezaseis 

pétalos alveolados unidos por un dobre circuliño concéntrico central. Os do medio e superior 

son idénticos e organízanse ao redor dunha cruz patada de hastas iguais rodeadas, cada unha 

delas, por dez alvéolos e catro motivos vexetais de tripla folla . 

A segunda pilastriña, tamén fragmentada, ten actualmente 55 por 44 cm, e a súa decora

ción consiste nunha palma vertical con follas en relevo apoiada nun pé do que saen froitos piri

formes, enmarcada por bandas laterais máis estreitas decoradas con bacelos de videsondulados. 

Por outra banda, no Museo Diocesano existen outras dúas pilastriñas da mesma proce

dencia. Unha delas, bastante enteira, é idéntica á qué describimos en primeiro lugar despois 

da placa, e a segunda, moi fragmentada, similar tamén á estudada en segundo termo. 

Schlunk sitúa a construción da que formaron parte no século VI, o cal nos parece atina

do vendo a frescura que aínda se advirte nos relevos . 

Esperante 1 Trátase da típica "vila" romana situada nos arredores da cidade e a carón da im

portante vía romana Lucus Augusti-Aquis Querquenis, da cal se atopou no interior da igrexa 

un miliario anepígrafe35 . Polo de agora ninguén falara de Esperante como lugar de interese 

arqueolóxico ata que, recentemente, unha serie de achados efectuados no seu interior nos 

levaron a supoñer que a igrexa parroquial de Santa Eulalia, padroado de seu xa moi signifi

cativo, era en realidade unha basílica paleocristiá ou visigoda 36 • O topónimo mesmo derivaría 

do antropónimo "Esperantius", da bon do coñecido no mundo tardorromano; cómpre su por 

que se trate da evolución final de "Villa Sperantii", o "dominus" ou "possesor" que lle deu 

nome ao "fundus" nun determinado momento. Ademais, os vestixios de construcións roma

nas que se descobren nas terras de labor achegadas á igrexa parecen confirmar todo o que 

estamos a supoñer. 

No tocante ao témplo mesmo, descóbrense nel diversas etapas construtivas; a máis anti

ga delas foi a que configurou a primitiva fábrica como un ámbito cuberto por unha bóveda 

de medio canón na capela maior, e supoñemos que con outras dúas nas laterais, as tres de 

planta cuadrangular e pequenas dimensións. O máis curioso é que en cada unha das paredes 

prolongadas da nave maior son visibles senllos arcos de medio punto de bastante luz, cuxa 

función non resulta ben coñecida de se descartar o seu cometido como arcos de descarga ou 

vans abertos laterais configuradores dun posible pórtico. É pouco o que sabemos para poder 

barallar solucións definitivas. 

Respecto do resto da planta basilical, a semellanza con Santa Comba de Bande é a que 

mellor lle cadra. O escavador deste edificio, Enrique Alcorta, malia a brevidade da súa inter-
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37 RODRIGUEZ COLMENERO, A., Arte Ro

mana de Galicia, en Ga/icia Arte, A Co

ruña, 1993, p. 319-331. 

Restos marmóreos procedentes 

de Santa Eulalia de Bóveda , 

segunda melada do século IV. 

Museo Diocesano e Catedralicio 

de Lugo (CAT. nº 1) 

vención, descubriu pisos interiores de "opus caementicium", así como bóvedas de argamasa . 

En calquera caso, demóstrase que na construción desa posible fase paleocristiá estrita ou xa 

visigótica se empregaron elementos líticos procedentes de construcións romanas anteriores. 

Non obstante, o máis relevante do que agora se percibe son os soportes do arco triunfal, 

consistentes en dous capiteis corintios coas follas de acanto dobradas na punta sobre si mes

mas, apoiadas en dúas columnas, así mesmo marmóreas, provistas do correspondente cola

riño cada unha delas. Non sabemos se se trata de elementos modelados para esta ocasión ou 

proceden dunha construción ou fase construtiva anterior. 

Non queremos, polo momento, adiantar máis pormenores, pero é moi posible que teña

mos en Esperante unha segunda Santa Eulalia de Bóveda, non só pala identidade e mais a 

antigüidade da patrón senón tamén polo interese científico que promete. 

Santa Eulalia de Bóveda 1 E chegamos á xoia da coroa, Santa Eulalia de Bóveda . Non pre

tendemos desta volta reformular o problema integral da súa evolución arquitectónica, causa 

que xa fixemos noutra ocasión37 , senón enfrontamos exclusivamente á súa etapa cristiá. Pa

ra algúns autores, a etapa cristiá de Santa Eulalia de Bóveda coincide coa época prerrománi

ca, e resulta contemporánea da chamada arte asturiana, detectable sobre todo a través da 

súa decoración pictórica mural. Persoalmente, sumámonos e seguímonos a sumar ao parecer 

dos que apostan pala etapa paleocristiá inicial de Santa Eulalia constatada tanto a través das 

pinturas, con esquemática nitidamente tardorromana 38, como polos vestixios de inscricións 

partidas, ata a data non ben interpretadas, como acontece coa que existe sobre unha placa 

de mármore cuxos fragmentos se conservan, en parte no [Ylus~o Histórico Provincial de Lugo 

e, en parte, no Diocesano. 

Nun estudo xa descrito, moito máis extenso39, tentamos demostrar que a fase cristiá de 

Santa Eulalia é a terceira das que no edificio se poden recoñecer. A primeira deté.ctase a tra

vés de cornixas dunha construción anterior invertidas para facer de cimento do edificio que 



hoxe se mantén en pé, así como polos relevos distribuídos en aparente desorde por sectores 

diversos da fachada do templo e paredes interiores do vestíbulo. A segunda corresponde á 

estrutura esencial do edificio, que aínda hoxe contemplamos. Construíuse en dúas alturas, re

cubertas ambas por bóveda única de argamasa, de medio canón, e vans na fachada consis

tentes nunha porta central de entrada, dúas ventás, unha a cada lado da porta, e sobre 

ambas unha bufarda a modo de triángulo, sen dúbida para a renovación permanente do ai

re do recinto. Na terceira fase, a paleocristiá, a nave inferior divídese en tres diferentes me

diante columnas corintias de mármore aliñadas, dúas en cada fila, e dispostas a modo de 

baldaquino que enmarca unha piscina cadrada central, sen dúbida xa preexistente. Por outra 

banda, recébase de novo o interior do recinto, e nesta operación decídese tapar con arga

masa, tal como aínda agora aparecen, os trianguliños situados sobre das devanditas fiestras, 

que a partir deste momento serán cegos. Despois, estúcase a superficie interior e procédese 

a recubrir o recinto, na metade inferior con mármores ben traballados e na superior con ex

celentes pinturas de procedencia exótica nas que abundan as aves afrontadas e, en xeral, os 

motivos vexetais; todo isto disposto segundo un~a coidádosa cuadriculación de rombos ou 

tre/lis, empregados adoito nalgúns mosaicos da época. Non sabemos que aconteceu coa na

ve superior, pero a súa tradicional dedicación ao culto está plenamente avalada por testemu

ños datados aínda no século XVIII . Ao noso entender, a remodelación paleocristiá pretendeu 

establecer no lugar os elementos de culto esenciais dunha comunidade cristiá: baptisterio na 

nave inferior40 e aula para o culto eucarístico na superior, comunicadas ambas por unha es

caleira situada na parte posterior, imprescindible, dado que a nave inferior se pechaba cunha 

tranca por dentro. E é a propósito dunha inscrición posiblemente relacionada co bautismo e 

dalgún relevo que podería constituír un símbolo alusivo á eucaristía sobre os que agora pre

tendo facer fincapé. 

A inscrición, dada a coñecer inicialmente por N. Ares41 , atópase gravada sobre dous frag

mentos de mármore dunha mesma placa que, por mor do seu estado, resulta difícil recons

truír, malia que Nicandro Ares o tentou proveitosamente, afirmando que- se trataba de 

inscricións relacionadas con doentes gotosos42 que acudían alía se curar. Arias, Le Roux e Tra

noy43 eren que se trata dunha inscrición funeraria ou, incluso, de dúas, pasto que sospeitan 

que os fragmentos pertencen a epígrafes diversos. Diferencian no fragmento maior os seg

mentos epigráficos: 

" ... ersit cui flebilis . ../. .. triste min . ../. .. e more", 

e no menor: 

" . .. chAres . ../. .. ssol. . ./om ... " 

propoñendo unha reconstrución pouco crible: "(pu]er sit cui flebitis [alquid/ ne] triste 

min[etur ... ]", de imposible tradución, pese a que o intentan. Este carácter funerario da ins

crición é aceptado tamén, a partir deste momento, por Nicandro Ares, que renuncia ás súas 

primitivas hipóteses44 . 
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38 Ao respecto, e recentemente, S1N

GUL, F., "La pintura de Santa Eulalia de 

Bóveda" , Boletfn Auriense, XXVII 

(1998), p. 175-193, resumindo a bi

bliografía anterior. 
39 RooRIGUEZ COLMENERO, A., Arte Ro

mana de .. ., op. cit. 
40 S1NGUL, F., La pintura .. ., op. cit., p. 

186, ratifica tamén a función de baptis

terio para a piscina. 
41 ARES VAZOUEZ, N., "Santa Eulalia de 

Bóveda. Mensaje de la cigüeña" , BCM 

Lugo, VII (1963), p. 173-182. Coloca 

en liña os fragmentos maior e menor e 

restitúe: " .. . ERCl-PES.. .. MERSIT 

CUI FLEBILIS/ SSOLV ... T TRITE MIN 

[dissolvit triste ministerium]/ COMl

TIALE MORE LIPPORUM. 
42 ARES VAZOUEZ, N., "Santa Eulalia ... ", 

op. cit., p. 179-182. 
43 ARIAS, F., LE Roux, P., e TRANOY, A., 

lnscriptions Romaines de la province 

de Lugo, París, 1979, p. 102. 

" ARES VAzouEZ, N., "Inscripciones lu

censes medievales ... ", op. cit., p. 120, 

rescatando ao inicio a lectura "CHRES

TUS", que non atribúe aínda a Cristo, 

poñéndoo en paralelo con antropóni

mos atopados sobre marcas de oleiro, e 

lago de ler o parecer de Mariner, que foi 

o primeiro en sospeitar da existencia 

dun antropónimo grego na expresión, 

que concretamente identificaba con 

"Chres[imus]"; cfr. MARINEA BIGORRA, S., 

Emerita, XXVII (1960), p. 142-144. 



•i SueroN10, Dlv. Claud., 25, ao !alar 

das dlspulas habidas en Roma enl re 

xudeus e crlslláns en lempos de Clau

dia lranscrl be a frase "impulsare Ch

reslo", leila que lles alribúe aos 

segundos. Sobre o devandilo enfronta

menlo poden consullarse RAMGE, E.S., 

"Auguslus Propaganda in Spain", K/io, 

80 (1 998), 2, p. 334-490; GRAY-Fow, 

M.J.G., "Why lhe Chrislians. Nero abd 

lhe Great Fire ", Latomus, 57, fase. 3 

(1998), p. 595 e ss. Por outra banda, 

"Chrestus" énos infrecuente como no

me eslavo (ILS, 7381 , 8967), pero as 

formas "Chrestus" e "Christiani" eran 

adollo usadas fóra da lgrexa para de

signar a Cristo e aos cristiáns ( Just. , 

Apol., 1,4; Tert. , Apol. , 3; Clem. Alex., 

Strom., 2, 4). 
46 S1NGUL, F., La pintura .. ., op. cit., pre

fi re atribuír lle a fase pictórica á segunda 

metade desta centuria, opinión que non 

ternos inconveniente en admitir. 

Na nosa opinión, pola contra, trátase de ritos relacionados coa inmersión, que é o único 

que lle convén á primeira palabra do fragmento maior, xa se trate dos verbos "mergo", "im

mergo" ou "submergo " , e o elemento en que se realiza a acción resulta coherente que sexa 

a auga da piscina ao pé da cal aparece u o epígrafe. Agora ben, como verbo transitivo, " mer

sit" esixe un obxecto directo, que, no caso dunha persoa, sería a que recibe a acción por par

te de quen realiza o rito da ablución . As dúas palabras que seguen a " mersit", na primeira 

liña, unicamente poden lerse coherentemente como "cui flebili" , traducindo: "ao cal, ato

pándose aflixido " , de xeito que unha hipotética interpretación, con algún sentido, de toda a 

liña podería ser: " (huius pecatoris corpus im]mersit cui flebili sa[lutem datam est], "mergullou 

o corpo deste home pecador ao cal, estando enfermo, se lle outorgou a salvación". 

Na segunda liña resulta case seguro o adxectivo "tristem", en acusativo, seguido dunha 

palabra que empeza por " in" , talvez do verbo "invocare ''. 

Para a terceira liña a interpretación que mellor convén, ante o que se albisca na inscrición, 

é " (m]emore libro[rum]" , lembrando os libros ... ? 

No fragmento menor, as liñas son máis curtas, pero se cadra máis expresivas. Na primei

ra, e logo dunha letra " a" ou "m", que se intúe, aparece claramente a palabra "Chrest[us]" 

con nexo "h"r", se ben o " r" é o "ro" grego e non o " r" latino. Agora ben, ao epigrafista 

traizóao o ambiente cristián en que se move e, mentres interpreta o "X" do nome grego de 

Cristo por " Ch'', no canto de compoñer o nexo "Ch"r" co "r" latino, faino co "P[ro]" gre

go, " CHP ", como se do cristograma dun crismón se tratase. Por outra parte, a denominación 

de " Chrestus ", e non "Christus ", detéctase xa entre escritores pagáns do século 1, como é o 

caso de Suetonio45
• 

Na segunda liña deste mesmo fragmento, a presenza do verbo " solvere" semella a máis 

probable, e é posible que o " s" anterior corresponda á letra final da palabra "culpas", coque 

"culpas solvere " equivalería a liberar a alguén do pecado. 

Finalmente, na terceira das liñas é probable que poida lerse " (D]omi[nus]", entre as in

terpretacións posibles. 

En resumo, a inscrición, escrita con caracteres tardíos pintados de vermello esvaecido, que 

encaixan perfectamente na época paleocristiá, apareceu nunha semicripta e a carón da pisci

na de auga manante que a nave posúe no centro. Por outra banda, os verbos do epígrafe fa

lan de mergullar, perdoar e, talvez invocar, e distintas palabras soltas farían alusión a Cristo, 

ao Señor, a ter, se cadra, memoria dos libros (rituais?), etc., ou sexa o ambiente perfecto pa

ra considerar o lugar un baptisterio e con iso un argumento definitivo para datar a fase cris

tiá do monumento no segmento temporal en que o vimos facendo, isto é, entre os séculos 

IV e VI da era46
• Así se explicaría, por outra banda, a exuberancia pictórica do recinto, cunha 

auténtica explosión decorativa mediante aves, plantas e outros motivos vexetais, que non vi

rían a ser máis que a imaxe da vida en primavera, parodia da nova vida espiritual que obtería 

o catecúmeno logo de ser bautizado. E a completar a función eucarística e non só a bautis

mal virfa o friso de lousas de mármore decorado con peixes incisos e afrontados polo bucho, 

unha de cuxas mostras se conserva no Museo Provincial de Lugo. 
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Comarca de Guntín 1 Moi parecidos aos capiteis descritos para Saamasas e a mesma cidade 

de Lugo son outros tamén de mármore, procedentes concretamente dos arredores de Gun

tín . Un deles, atribuíble á igrexa de Santa María de Mosteiro, é de mármore do lncio e está

labrado nun "kalathos" regular con tres filas de caulícolos superpostos e o nervio das follas 

ben marcado. Mide 25 por 35 por 34 cm, e 22 de diámetro. Presenta decoración esquema

tizada vexetal nos intersticios. 

Non lonxe de Santa María de Mosteiro atópase a parroquial de Mougán, de onde proce

de outro capitel, tamén de mármore, cunha decoración similar e unhas medidas de 27 por 35 

por 18 cm e 21 de diámetro. 

Finalmente, da igrexa de San Xoán do Campo proceden outros dous exemplares do mesmo 

material, os cales, malia posuíren os mesmos caulículos pouco desenvolvidos de orde corintia, 

amosan unha feitura diferente, o que denota, en principio, outro taller. Un recente tratadista 

destas pezas47 atribúelles unha cronoloxía que podería enmarcarse dentro dos séculas VIII-IX. 
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Restos do reveslimento 

interior do monumento 

soterrado de Santa Eulalia 

de Bóveda con decoración 

de peixes incisos, segunda 

metade do século IV. 

Museo Diocesano e Catedralicio 

de Lugo (CAT. nº 1) 

•1 CABARcos FERNANOEZ, l., Bases, fus

tes y capiteles del Museo Provincial de 

Lugo, Lugo, 2005, p. 12-27. 



'ª Un resumo da lemálica relaciona

da con esle punlo en ALVARADO, S. et 

al., Ponles Romanas de Galicia, San

liago de Composlela, 1989; RooRIGUEZ 

COLMENERO, A., Historia da Arte Roma

na de Galicia, A Coruña, 1993, p. 271 

e SS. 

' 9 Paralelos no sarcófago larraconen

se de "Leucadius"; clr. ScHLUNK, H., 

"Nuevas inlerprelaciones de sarcófagos 

paleocristianos españoles'', en Primera 

Reunión Nacional de Arqueologfa Pale

ocristiana. Actas. Vitoria, 1966, Viloria, 

1967, p. 115, lám. XVI; así mesmo, R1s

Tow, G., Romischer Goterhimmel und 

frühes Christentum, Ktiln, 1980, Band 

73, na eslela de Marlinianus, ele. 

eremos que necesariamente debe rebaixarse ao VI-VII en todos os casos, tendo en conta os 

paralelismos que poderían aducirse. 

De calquera xeito, e aínda que se trate dunha leve mostra arquitectónica, ilustra sobre a ma

neira como se vai diseminando o cristianismo polo ámbito rural, sobre todo a partir do século VI. 

Crismóns paleocristiáns nun arco 

do viaduto de Ponte Bibei, A Pobra de Trives, Ourense 

Mesmo do cerne dos monumentos viarios aparentemente mellar coñecidos pode xurdir a sor

presa. É o caso da maxestosa ponte romana sobre o río Bibei (A Pobra de Trives, Ourense), 

por onde pasaba a Vía Nova romana, que discorría entre Braga e Astorga a través da Galicia 

interior. A súa fábrica , que mantivo substancialmente a pegada romana a través dos séculas, 

sufriu lixeiras alteracións en épocas diversas48
, algunha das cales supoñiamos máis próxima a 

nós do que, en realidade, parece ter acontecido. Estámonos a referir á reforma que do gon

zo do arco máis occidental do monumento se advirte aínda na liña de retranqueo estableci

da para elevar o peralte inicial daquel. 

Debido á recente aparición de dous crismóns, case contiguos, de época paleocristiá, atre

vémonos a concluír que a devandita reforma se efectuaría durante o reinado de Constantino 

ou os seus sucesores, máis ou menos inmediatos, xa que se atopan gravados sobre perpiaños 

sit uados na base da liña diferenciadora desta etapa da reforma. 

Foi un dos nosos colegas nas investigacións de campo -Santiago Ferrer-, con motivo 

dunha visita rutineira ao lugar, o primeiro en identificar os trazos que moitos outros anterior

mente viran sen telos en conta . Cómpre dicir que a súa posición nunha especie de imposta 

asentada sobre a cara interior do pilastrón occidental do arco facía que pasasen desapercibi

dos para a xeneralidade dos visitantes. 

O verdadeiramente difícil foi obter unha fotografía aceptable dos dous cristogramas refe

ridos, por mor da falta de contraste que a iluminación natural ofrecía, o que non puido resol

verse tampouco con flashes de mediana potencia debido á distancia dos gravados. 

O primeiro dos crismóns atópase insculpido sobre a cara interior dun perpiaño asentado 

a soga, duns 80 por 50 cm. Configúrase cun gran "X" (" ji" grego) seccionado verticalmente 

por un "P" ("ro" grego) perfectamente discernible. Nos cuarteis laterais do "X" aparecen os 

acostumados alfa e omega das inscricións da época, con peculiaridades tales como que o al

fa posúe trazo central angular e o omega é minúsculo, con ambos os seos unidos por un tra

zo rectilíneo, o que contribúe a poder atribuírlles unha datación temperá . 

Paralelos deste tipo de crismón abundan nas representacións cristiás dos séculas IV e V49
, 

polo que deducimos a súa pertenza a esta época . 

O outro crismón atópase esculpido sobre un perpiaño próximo, disposto tamén a soga, e con 

parecidas medidas. O seu modelado, non obstante, é máis sinxelo, xa que consiste nunha simple 

cruz grega co extremo superior da hasta vertical curvado para formar o "P" . É posible quepo-
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suíse tamén aos lados o alfa e o omega, pero non se perciben na foto obtida. En calquera caso, 

crismóns simples similares descóbrense profusamente noutras representacións da época50
. 

A presenza destes signos semiocultos nun viaduto desta natureza respondería a un mo

vemento de propaganda da nova relixión, que se advirte tamén na decoración dos miliarios 

e doutros monumentos da época 51 ; movemento que se amosa aínda tímido xa que a irrup

ción triunfal de tempos de Constantino se vería freada polos anos de contrarreforma do rei

nado de Juliano. 

Os achados paleocristiáns de Licín, O Saviñao, Lugo 

PILASTRIÑA DE CANCELO 1 Os nosos bos amigos don Enrique Pérez Losada e o profesor Tito An

tonio Varela puxéronnos na pista de algo que consideramos importante para o coñecernento -

da arqueoloxía paleocristiá da comarca de Monforte. 

Trátase, en primeiro lugar, do que consideramos unha pilastriña de cancelo, de 62 por 19 

por 20 cm, que se atopa incrustada na cara exterior dunha das paredes da igrexa parroquial 

de Licín, O Saviñao. Foi modelada en mármore veado do lncio e presenta seccionado un dos 

seus extremos. A decoración da súa cara anterior responde a un mesmo esquema contrapos

to ao redor dunha rosácea central. Trátase de senllas cráteras en relevo, que arrancan, para se 

afrontar, de cada un dos extremos da pilastra, sobre as que se superpón a correspondente es

piga de trigo ben engraiado, cuxo gromo, dividido en dúas metades, se disporía a modo de 

gabián separador entre ambos os motivos. No centro contémplase, como punto de referencia 

e unión, unha flor que eremos de papoula, dada a disposición dos seus pétalos. 

Crismón paleocrislián, 

século IV. Localizado nun arco 

de Ponte Bibei, A Pobra 

de Trives (Ourense) 

50 Ao respecto, R1srnw, G., Romis

cher ... , op. cit, p. 137, lám. 74 e 75, e, 

sobre todo, p. 139, lám. 79. 
51 RODRÍGUEZ COLMENERO, A., FERRER 

SIERRA, R. e ÁLVAREZ AsoREY, RD., Milia

rios e outras inscricións ... , op. cit., p. 

469, miliario de Magnencio, con palma; 

p. 517, Constantino, con palma; p. 671 , 

Constantino, con dúas palmas. 



Crismón de Quiroga, 

segunda metade do 

século IV-primeira metade 

do V. Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 2) 

52 Cráteras metálicas como a nosa e, 

daquela, certamente atrlbufb les á épo

ca paleocristlá aparecen nos laterals e 

un frontal dun sarcófago da catedral de 

Braga, na tapa do sarcófago de llhaclus 

da Cámara Santa de Ovledo; cfr. ScH

LUNK, H., "Los monumentos paleocrls

lianos de Gallaecla, especialmente los 

de la provincia de Lugo", en Actas del 

Coloquio lnternaclonal sobre el Bími

lenarlo de Lugo. Lugo 1916, Lugo, 

1977, p. 193 e ss.; e na lápida de con

sagración da baslllca paleocrlstlá de 

Portosrn atopada recentemente; cfr. 

RODRIGUEZ COLMENERO, A., "La eclosión 

del cristianismo en la Hlspanla de Teo

doslo. Dous novas testemuños arque

olóxlco-eplgráflcos", en Congreso 

Internacional La Hispan/a de Teodosio. 

(Segov/a-Coca 1995), Salamanca, 

1998, p. 687 e SS. 

53 Risco, M., España Sagrada ... , op. 

cit., p. 388. 
54 CASTILLO, A. del, "Un crismón del 

sig lo V", Boletfn de la Real Academia 

Gallega, 15 (1925), p. 227-230; VIVES, 

J., Inscripciones cristianas de la Espa

ña Romana y Visigoda, Barcelona, 

1942, n.0 341; FONTAINE, J., L 'Ar! pré

rroman Hispanique, París, 1973, p. 91 . 

ScHLUNK, H., "Los monumentos paleo

cristianos de Gallaecia ... ·, op. cit. 

Nesta hipótese, eremos atoparnos ante símbolos eucarísticos interrelacionados, xa que a 

crátera ou "Kantharos", neste caso metálico, simbolizaría o viño52 , mentres que as espigas, 

xa maduras, aludirían ao pan. Alguén poderá preguntarse, ademais, polo simbolismo da flor 

central. No caso de se identificar coa papoula, como supoñemos, cómpre non esquecer que 

esta florece preferentemente entre o trigo cando está xa maduro. Trataríase, daquela, de tres 

símbolos eucarísticos complementarios entre si . 

Por outra banda, o destino arquitectónico da pilastriña puido ter sido a de formar parte 

dun cancelo, nas igrexas paleocristiás moi similar aos nosos desaparecidos comungatorios, co 

que se acentuaría a verosimilitude da nosa liña de investigación. 

Agora ben, se polo f ío se saca o nobelo, ternos que deducir que baixo da fábrica actual 

da igrexa ou preto dela existiría unha basílica ou oratorio paleocristiá datable nos séculas V 

ou VI, que é a cronoloxía que lle poderiamos atribuír ao resto estudado, de cuxa estrutura te

ría formado parte. Ata o presente, as cráteras desta natureza coñecidas están asociadas a ba

celos e follas de vide e moi rara vez á espiga . A partir de agora contamos nas nosas latitudes 

cunha orixinalidade máis referida á época. 

LAuoA suEvA 1 Apareceu preto do achado anterior e dentro dun horizonte arqueolóxico de in

tensos vestixios romanos, que se estenden ata o castro de lllón ou Licín . O mesmo topónimo, 

Licfn, deriva do antropónimo romano " Licinius" a través da expresión "Villa Licinii " , alusiva 

aos dominios inicia is dun "possesor" deste no me, cuxos restos coincidirían cos vestixios que 

se descobren aínda no contorno. En calquera caso, os documentos de repoboación máis tem

peráns falan do "territorio Licino" aoque pertence o mosteiro de Atán 53
• 

Atribuíble á necrópole sueva ou visigótica do establecemento sería posiblemente a lauda 

de estola que ofrecemos, con abundantísimos. paralelos da mesma época dentro e fóra de 

Galicia . A súa lonxitude orixinaria, xa que se atopa fracturada, debeu estar preto dos dous 

metros e a súa decoración representaría o tan socorrido orante moi esquematizado, substi

tuíndose a zona da cabeza por unha cruz incisa de brazos iguais. De certo que ria necrópo

le, aínda non descuberta, dormen ocultas outras moitas compañeiras. 

O complexo paleocristián da Ermida, Quiroga 

Non se trata só do celebérrimo crismón de Quiroga 54 senón dos elementos marmóreos que, 

dispersos polo interior do actual edificio sacro ou reaproveitados para a súa fábrica, poden 

verse aínda alf. Referímonos concretamente a un capitel embebido de pilastra, moldurado con 

dobre fila de caulícolos superpostos, con follas de vide e bacelos intercalados nos ámbitos ba

leiros e corcado cunha especie de cimacio colgante cara ao centro de cada un dos lados visi

bles, segundo a máis clásica das t radicións. Por outra banda, e facendo de pía de auga bieita, 

pode admirarse unha base de columna, así mesmo marmórea, cilíndrica, cun fragmento de 

fuste circular adherido. Outra base das mesmas características é visible tamén dentro do tem-



plo actual. Todo isto lévanos á conclusión, como antes a Schlunk55, de que alí se erguía no 

seu día unha construción paleocristiá de fina is do século IV ou principios do V, como se de

duce tamén polas características do precioso crismón do que nos irnos ocupar. 

Trátase dun disco de mármore de 95 centímetros de diámetro, liso por unha das caras e 

moldurado pola outra . O motivo central da composición consiste nun gran crismón rebaixa

do na superficie mediante a técnica do picado fino e enmarcado polos acostumados alfa e 

55 SCHLUNK, H. "Los monumentos pa

leocristianos de Gal!aecia ... ", op. cit., 

p. 202-203. 



Esta páxina e a seguinte: 

Tapa do sartego de Temes coas 

escenas da Epifanía e a Historia 

de Xonás, século IV. lgrexa 

parroquial de Santa María de 

Temes, Carballedo (Lugo) 

l-0 RooRIGUEZ COLMENERO, A., Arte Ro

mana de ... , op. cit., p. 464. 
57 ScHLUNK, H., "Los monumen tos 

paleocristianos de Ga/laecia ... ", op. cit. 

p. 194-195; DELGADO GóMEZ, J. , "Tapa 

de sarcólago paleocristiano de Santa 

María de Temos-Carballedo, Lugo, Es

paña", Rivista de Archeologia Cristia

na, 52 (1976), p. 303-324, entre outros 

posteriores. 

omega . Rodea este conxunto unha banda perimetral flanqueada por dúas liñas paralelas de 

perlas na que se atopa gravada a lenda "Xr[istus] . Aurum vile tibi est/ argenti pondera cedant/ 

plus est quod propria/ felicitate nites", que persoalmente traducimos como, "O ouro resúlta

che vil; que se arrecien as sumas de diñeiro; vale máis que brilles coa túa felicidade persoal". 

Schlunk considera a peza como unha mesa de ofrendas, unha hipótese que nós mesmos 

queremos confirmar, engadindo que se apoiaría sobre unha columna, como acontece con ou

tra similar romana que se garda no museo de Karls-Ruhe (Alemaña)56 . 

No tocante á cronoloxfa, Schlunk, fundándose nas características do alfa do crismón e 

doutras peculiaridades, atribúelle ao conxunto unha datación próxima ao 400 d.C. 

O complexo paleocristián de Temes 

Vén sendo un conxunto similar ao da Ermida de Quiroga, no que se detecta, como naquel, a 

existencia dun templo paleocristián de grande importancia, se ben neste caso a estrela é a ta

pa, a dobre vertente, dun sarcófago marmóreo aparecida na década dos setenta da pasada 

centuria, da que se ocuparon diversos investigadores57
. Nunha das vertentes represéntase, en 

altorrelevo, a adoración dos magos, á vez que a Adán e Eva a carón da árbore e a serpe; na 

outra modeláronse dúas escenas da historia de Xonás. Schlunk atribúelle unha datación cons

tantiniana. Persoalmente eremos que é posterior aos lustros centrais da cuarta centuria. 

Agora ben, a tapa de sarcófago de mármore constitúe só un dos indicios dun primitivo 

lugar de culto cristián. Os outros consisten en dous capiteis, tamén de mármore, con tres fi

las de caulículos de grandes follas de acanto superpostos, de modelado moi naturalista, o que 

delata a súa temperá cronoloxía, así como nunha gran base cadrada, coidadosamente deco

rada con rebentos sogueados, que fai de pía de auga bieita. 
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A estela de Tines, Vimianzo, A Coruña 

Atopada no seu momento por Chamoso Lamas58, foi estudada posteriormente por varios au

tores, pero sobre todo por Díaz y Díaz59, que foi quen teimou na súa natureza cristiá. Está la

brada en granito, e as súas medidas son de 144 por .51 por 21 cm, por 10/16 a altura das 

letras. Sobre un bloque rectangular bastante informe íllase unha caricatura de cabeza circu

lar en cuxa cara anterior se gravan en negativo, moi elementalmente, os olios, o nariz e a bo

ca do individuo representado. A estela foi feita para permanecer fincada, polo que a súa parte 

inferior aparece sen desbastar. A cara anterior do bloque fai de campo epigráfico, onde se 

atopa gravado o seguinte texto : "Victori/nus/ in pace/ annoru/m CXX", descansa en paz Vic

torino, morto aos 120 anos de idade. 

A extremada idade do defunto forzou a moitos a defender un erro na gravación. Persoal

mente eremos que non é así xa que na epigrafía funeraria do mundo antigo, e concretamente 

de época romana, danse adoito casos de lonxevidade próximos á idade da que presumen os pa

rentes de Victorino. Finalmente, é a fórmula "in pace" a que lle dá carta de natureza cristiá á 

lápida, de termos en conta os paralelos que se observan noutras latitudes. Trátase, tal vez, do 

epígrafe cristián máis temperán dos coñecidos en Galicia, en calquera caso da primeira metade 

da cuarta centuria. O contexto arqueolóxico en que se atopou a lápida resultou especialmente 

rico noutros vestixios paleocristiáns de datación contemporánea e posterior. 

Frontal de sarcófago con inscrición 

fundacional dunha basílica na igrexa de San Sadurniño 

de Goiáns, Portosín, A Coruña 

Souben da súa existencia por indicacións do profesor Izquierdo e a través de don A. J. Gonzá

lez Millán, e cábeme a honra de ter identificado o devandito monumento como paleocristián e 

sacar do esquecemento todo o que se coñece da inscrición, que deu orixe a varias publicacións 

posteriores60
• No seu momento, teimamos no aspecto de frontal de sarcófago que ofrece o mo

numento, cun esquema decorativo metopado no que figuran, a ambos os extremos, senllos 

58 CHAMOSO LAMAS, M., "Hallazgos 

arqueológicos en Tines", Cuadernos 

de Estudios Gallegos, VIII (1953), p. 

151-153. 
59 DIAZ y DIAZ, M.C., "La cristianiza

ción en Galicia", La Romanización de 

Galicia. Cuadernos de Estudios ·del 

Seminario de Sargadelos, XVI (1976), 

p. 113-119. -
60 RODRIGUEZ COLMENERO, A., GONZÁLEZ 

M1LLAN, A.J., "Placa decorada paleo

cristiá de Portosín, Península do Bar

banza, A Coruña", Larouco, 11, (1996), 

p. 275-278; RODRÍGUEZ COLMENERO, A., 

"La eclosión del cristianismo .. ., op. 

cit., p. 687-692; GoNzALEZ M1LLAN, A.J., 

"El sarcófago paleocristiano de Porto

sín", en Galicia Románica y Gótica. 

Ourense, 1997, p. 32-37; V10AL ÁLVA

REZ, S., "Frontal de sarcófago", en Até 

o confín do mundo, catálogo da expo

sición, 2004, p. 84-85. 



6' SuAREZ OTERO, J. , "Crismón de San 

Pedro de Leis", en Até o confin ... , op. 

cit., p. 91 . 

cántaros metálicos de pé baixo arcos de medio punto con fustes sogueados, que flanquean 

unha edícula central apoiada en dous pares de columnas e rematada nun tímpano triangular, 

que fai tamén de campo epigráfico. A placa, de mármore, mide 215 por 73 por 6 cm. Os seg

mentos de inscrición, en lamentable estado, que se puideron rescatar, son os seguintes: 

[... .. . .. . .. . .. . m]ai[as]/ .. . hic... .. . .. .si [... .. . .. . .. . ]ac/tiv[itate... .. . Gua]dentius/ 

[ .. . ... ...Na]tivitate V[irginis?... .. .aedifica]vit et sacravit/[.. . ... ... ... bas] 

ilica[m] Xr[ ist]o 

Por isto, sabemos que se trata da consagración dunha basíli~a logo da súa edificación, na 

que interveu posiblemente un bispo chamado "Gaudentius" realizada posiblemente na festa 

da natividade da Virxe. É datable plenamente no século V. 

Placa de cancelo de San Pedro de Leis, A Coruña 

Polo que parece, foi atopada por Luis Monteagudo, quen conservaría un estudo inédito so

bre esta peza. Unha publicación breve sobre o monumento foi realizada recentemente por 

Suárez Otero6'. O gravado, efectuado sobre un bloque de mármore sen dúbida importado de

bido ás súas características, pu ido ter sido efectuado por artistas locais ou tamén por foráne

os antes da súa exportación xunto coas demais pezas do conxunto, xa que, segundo a nosa 

opinión, se trata dunha placa de cancelo de 73 por 73 por 15 cm, unha altura similar á da 

placa de Saamasas. O esquema decorativo consiste nun gran crismón. en medio relevo, coas 

hastas das letras engrosadas, a modo de trapecios, nos extremos. O alfa e o omega, a pri

meira maiúscula e a segunda minúscula, aparecen penduradas dundos trazos do "X". O gran 

crismón central atópase inscrito nun círculo perimetral proxectado sobre unha placa perfec

tamente cadrada . Orla e hastas do crismón atópanse decoradas por cenefas de espigas alu

sivas sen dúbida á eucaristía, de non ser no punto de intersección, marcado por un circulo 

decorado con calados a modo de niño de abella, similar ao que locen algunhas pezas pre

rromanas do Museo de Santa Tegra, o que demostraría certo indixenismo sobre este exem

plar, común tamén noutros casos. Canto á datación, parécenos que non debería superar os 

últimos lustros do século V. 

Os exemplos de paleocristianismo dentro do convento xurídico lucense abordados nas pá

xinas que preceden, aínda que son os máis relevantes, non pretenden esgotar a materia . Fó

ra quedan aínda, por falta de espazo e tempo, exemplos como as mostras de Sete Coros, en 

Pontevedra, ou o ladrillo con crismón do xacemento de Castillós, Monforte. Por outra banda, 

logo de ter efectuado este breve excursus, non nos resistimos a formular, afnda que sexa bre

visimamente, algunhas consideracións. 

En primeiro lugar, as mostras arqueolóxicas máis temperás de aparición de vestixios cris

tiáns no Noroeste son atribuíbles á cuarta centuria xa moi avanzada, resultando os restos de 
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Quiroga, Temes, Licín ou Leis os máis madrugadores. Niso non nos diferenciamos demasiado 

de rexións veciñas, malia que as referencias textuais expresas son nalgunhas daquelas, caso 

de León e Astorga, máis antigas. Por outra banda, case pode dicirse que a aparición das pri

meiras mostras artísticas cristiás van case sempre asociadas ao mármore como soporte prefe

rido, en contraste co que acontecera durante o Alto Imperio, no que o material case 

exclusivamente empregado é o granito. lsto podería constituír, dalgún xeito, un vector que 

cumpriría considerará hora de recoñecer estas mostras singulares que, no caso dos soportes, 

revela preferencia clara polo capitel corintio. E digo isto porque estes elementos, labrados pa

ra lugares determinados de culto durante os séculos V ao VII, serán reaproveitados de novo 

para idéntica función cando, con motivo da actividade repoboadora, sexan reconstruídos os 

templos das antigas vilas, daquela arruinadas. Dicímolo porque pode suceder que nestas da

tas as fábricas sexan novas e, non obstante, moitos dos soportes, antigos, confirmando coa 

súa presenza a existencia de lugares de culto anteriores, mais sen constituír indicio ningúñ das 

novas tendencias artísticas, caso da arte mozárabe ou asturiana . 

E neste mesmo plano da realidade debemos coincidir con Schlunk na crenza de que Ga-

1/aecia tería sido, coa súa tradición clásica da arte tardía do imperio, a grande inspiradora de 

boa parte da arte asturiana posterior, xa que, por mor da dinámica mesma da reconquista, ás 

novas fundacións da corte serían levados elementos mobles abundantes de antigas constru

cións paleocristiás das terras occidentais. Viuse como Afonso 11 tomou como modelo a basílica 

de Santa María de Lugo para a de San Salvador de Oviedo, e non hai dúbida de que as pintu

ras de Santa Eulalia de Bóveda inspiraron as de varias igrexas asturianas achegadas á corte. 

En fin, a nómina de achados relativa á aparición de mostras do cristianismo primitivo vai, 

sen cesar, en aumento e non está lonxe o día en poidan intentarse sínteses, máis ou menos 

válidas, de tan suxestivo tema. 





A
diferenza doutr~~ personaxes altomedievais que viviron ~as terras do noroeste pe

ninsular -Martina de Dum10, Fro1toso de Braga, Genad10 de Astorga ou Rosendo 

de Celanova-, de Froilán de Lugo non nos quedou ningún documento persoal; non 

obstante, contamos cunha fonte de información en boa medida excepcional, a súa biografía, 

que nos chegou a través de dous textos; un atópase na chamada Biblia gótica da catedral de 

León, nun espazo que quedou en branca entre os libros de Xob e Tobías, cuxa redacción se 

lle vén atribuíndo a un tal Juan, diácono1
; e o segundo é unha copia do anterior, e pode ler

se nun libro litúrxico, tamén propiedade desta sé, o Breviario legionense do século Xll2. O pri

meiro dos mencionados está incompleto, pois interrómpese de súpeto cando remata o 

espazo en que se escribía e no momento en .que o seu redactor se dispuña a narrar a marte 

do santo, pero a súa vida aparece completa no último dos volumes mencionados, o cal indi

ca, sen dúbida, que houbo unha fonte común para ambos, hoxe desaparecida. Os especia

listas viñeron fixando a súa elaboración no ano 920, e aínda que recentemente se propuxo 

unha nova cronoloxía, esta non excede en moito a época inmediatamente posterior á do fa

lecemento do santo3
• 

Segundo se indica no texto, Froilán naceu "in sub hurbium lucense", o que na época que

ría dicir no contorno xeográfjco da cidade, pero cun sentido máis amplo que o outorgado nos 

nosos días ao termo suburbio. Este acontecemento debeu suceder cara a 832, pois sabemos 

que faleceu no 905 aos 73 anos. A tradición di que a súa casa estaba no Regueiro dos Hor

tos, nunha finca propiedade da catedral, situada preto dunha das portas da muralla -a Mi

ñá- e do Camiño de slantiago. Non obstante, tales afirmacións non se apoian en ningunha 

proba documental e nJn pasan de ser meras conxecturas nacidas de simples especulacións 

ou crenzas piadosas. A idea de que o seu domicilio estivese a carón do camiño dos peregri

nos a Santiago procedentes de León -onde tiveran a oportunidade de venerar as súas reli-

1 Non todos os que trataron este tema 

están de acordo con esta atribución, e 

empregan como argumento que se 

usan na redacción do texto uns tipos de 

letra e tinta distintos que nas páxina? 

da Biblia. Sería de grande interese sa

ber cando pasou esta aos caixóns cate

dralicios -pois o seu primeiro 

propietario foi o abade de Albares-. As 

razóns esgrimidas hoxe para negar 

aquela autoría son simplemente cir

cunstanciais e carecen do suficiente 

peso para anularen a tese tradicional, 

defendida por primeira vez polo profe

sor Risco; cfr. BEER, R., DíAZ J1MtNEZ, 

J.E., Noticias bibliográficas y catálogo 

de Jos códices de la Santa Iglesia Cate

dral de León, León, 1888, p. XXIII, XXX 

e VII; e tamén PALOMEOUE TORRES, A., 

Episcopologio de las sedes del Reino 

de León, León, 1966, p. 55-56. 
2 R. Rodríguez, nun artigo publicado 

en 1952, data este manuscrito -núme

ro 52 dos códices que custodia o Ar

chivo Catedralicio de León- no século 

XII, non obstante, J. Janini sitúa a súa 

data no século XIII. A primeira de am

bas as opinións merécenos maior con

fianza, pois axústase mellar á 

cronoloxía da evolución do culto a san 

Froilán na Pu/chra Leonina. As Lec/io

nes Sancti Froylani episcopi et conte

soris atópanse nos folios 258r - 260v; 

cfr. RooRíGUEZ, R., "El códice 52 de la 

Catedral de León y la liturgia", Archi

vos Leoneses, 6 (1952), p. 103-107; e 

JANINI, J., Manuscritos Litúrgicos de 

las Bibliotecas de España. l. Castilla y 

Navarra, Burgos, 1977, p. 129-130. 
3 O ano 920 é a data que figura ao fi

nal da Biblia gótica como o momento 

en que se remata; suponse que a Vida 

de san Froilán se incluíu nela nese mo

mento. José Mª Canal ere que a inter

polación se realizou "poco después de 
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esta fecha, digamos hacia 930". En 

calquera caso, afirma noutro lugar que 

"el empleo de la palabra Ovetao por 

Oveto [Oviedo] indica primera mitad 

del siglo X"; cfr. CANAL SÁNCHEZ-PAGIN, 

J.M., "San Froilán Obispo de León. 

Ensayo biográfico", Hispania Sacra, 91 

(1993), p.113-114. 



San Froilán. M. Rebollo , 

1826. Museo Catedralicio 

Diocesano de León 

(CAT. nº 53) 

' Sobre a tipoloxía do poboamenlo 

altomedieval galega, véxase BALI ÑAS 

PÉREZ, C., Gallegos del año mil, A Co

ru Ma, 1998, p 116-1 23. 

5 O tema do despoboamento e colo

nización de Gallcia foi revisado polo 

profesor E. Porlela, quen opina que se 

deben matizar e mesmo corrixir moitas 

clas oplnlóns lradiclonals acerca dos 

supostos balcl ros dcmográlicos ex is

lenles no noroosle peninsular. PORTELA 

SILVA, E., "Galicia en la época de Alfon

so 111 ", en FrnNANDEZ CONDE, F.J. (ed.), 

La época de Alfonso 111 y San Salvador 

de Valdediós, Oviedo, 1994, p. 79-95 e 

PORTELA SILVA, E., "Galicia y la monar

qula leonesa", en El Reino de León en 

la Alta Edad Media (VII), León, 1995, p. 

14-41 . 

6 Véxase o chamado teslamento me

nor de Odoario (760), en ÓNEGA LóPEZ, 

J. R., Odoario el Africano. La coloniza

ción de Galicia en el siglo VIII, A Coru

ña, 1986, p. 148. Con todo, os 

documentos odorianos foron obxeclo 

por parte da crlli ca diplomática tanlo 

de duras descualificac ións, como de 

posilivas valoracións parciais ; cfr. PoR

TELA SILVA, E., "Galicia en la época ... ", 

op. cit., p. 25, nola 46. 

quías na catedral- foi amparada polas autoridades e veciños xa que crían que servía para lle 

dar prestixio á cidade. 

Tampouco nos di nada o diácono Juan verbo da súa familia, mais a tradición lucense es

forzouse tamén en encher este baleiro, proporcionándolle uns país e mesmo un irmán. 

Así aparece a figura da súa proxenitora, santa Froila, nome que se lle dá á persoa enterra

da nun fermoso e antigo sarcófago que, andando o tempo, se traslada á nova capela do san

to para que nai e filio recibisen culto no mesmo espazo sagrado; entre as facultades que se lle 

atribuían estaba a de curar dores de cabeza, de moas e o reumatismo. Talvez a figura do mon

xe, esculpida no século XII nun dos lados da tapa do sepulcro, favoreceu a identificación da 

persoa alí enterrada coa proxenitora do santo bispo de León . Canto ao nome que se lle dá, 

Froila, resulta demasiado evidente como para precisar dun comentario, aínda que si nos de

mostra unha orixe no culto da tradición -o que non quere dicir, necesariamente, que sexa po

pular-, pois un bo latinista coñecedor da documentación antiga sabería que Froila é apelativo 

de varón -trátase dunha variante de Froilán- e que a súa versión feminina é Froilo. 

Tamén son considerados santos un irmán, ao que non se lle deu nome e que igualmente 

está enterrado na catedral, e un pai , ao que o cóengo e historiador lucense Pallares Gayoso 

chamou Frodanio, que completan este grupo familiar. Oeste modo, a familia axústase a un 

estereotipo haxiográfico que se consolida a partir dos séculas XIII e XIV, o da beata stirps; é 

dicir, a idea de que, en determinadas liñaxes, se transmite unha serie de virtudes e méritos 

dos que son herdeiros todos os seus membros. Dito doutro xeito, de antepasados santos na

cen santos novos. Desta forma quedaban adecuadamente cubertas as importantes lagoas do 

texto biográfico. 

O que realmente podemos colixir é que san Froilán debeu nacer nalgunha das vil!ae que 

o poboamento do bispo Odoario fixo xurdir nos arredores da cidade de Lugo4
. A súa familia 

puido formar parte da hoste que acompañou o prelado restaurador, pois, segundo a docu

mentación que se conservou daquel tempo -se ben esta lles suscita importantes dúbidas aos 

historiadores actuais5-, tanto a urbe como a súa terra estaban en ruínas, despoboadas e in

cultas. Tamén cabe dentro do posible que, sendo naturais os seus devanceiros daquel con

torno e tendo fuxido a zonas máis seguras durante o tempo en que os musulmáns ocuparon 

a cidade, entre o 714 e o 740, regresaran atraídos polo labor acometido polo bispo africano 

e contribuísen a plantar as viñas e pomares que lle deron vida a aquel territorio ata o mo

mento cheo de maleza6
. 

Polo silencio que, verbo disto, garda o biógrafo, podemos estar case seguros da orixe hu

milde da súa familia. Se Froilán pertencese a unha estirpe de avoengo nunca o ocultaría; o 

feito de que non mencione os seus proxenitores nun momento en que o sangue azul se con

sideraba case un requisito indispensable para a santidade resulta moi significativo. Así se fai, 

por exemplo, na Vida de san Fructuoso, que tantos paralelismos garda coa do noso futuro 

bispo. Sería inverosímil que se deixase de ponderar a virtude dun home que, téndoo todo po

lo seu berce, renuncia a unha vida de honores e oportunidades para vivir no ermo, entrega

do a duras penitencias. 
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7 Esta e outras citas do texto de Juan 

diácono en G1L Arn10, C., Santos galle

gos, Santiago do Compostela, 1976, p. 

10-21. 
8 Así por exempl o, a ordalía dos car

bóns foi erroneamente interpretada co

mo un milagre por historiadores 

con temporáneos, porque a analizan 

desde o seu universo cultural e mental; 

non obstante, o autor do texto non em

prega o termo miraculum, prodigium 

ou portentum, senón virtus - "Hac pri

ma virtus in eum dominus manifestare 

voluit"- , o que debe relacionarse cun 

parágrafo anterior onde afirma que "de 

vi rtutibus in virtutes mirabiliter ambu

lans", é dicir, "progresaba de modo ad

mirable de virtude en virtude" . Ou dilo 

doutro xeito, aos poucos subía os ni

veis do seu perfeccionamento espiri

tual , por isa non moito despois lle 

sucedería a experiencia que se descri 

be a continuación no texto. 

Sen dúbida foron seus país -aínda que humildes, cristiáns piadosos- os que contribuí

ron a orientar os pasos de Froilán cara á vida eclesiástica . Parece que estudou en Lugo, na 

escola catedralicia, que con toda probabilidade viña funcionando desde os tempos de Odo

ario. A súa entrada neste centro educativo debeu coincid ir co inicio do episcopado de Gla

dila -mediados os anos corenta-, cuxa chegada á sé lucense supuxo unha transformación 

importante no seo da comunidade de eclesiásticos que atendía o culto na catedral. Gladila 

era un monxe, fora abade do cenobio de San Pedro e San Pablo de Trubia (Oviedo) e a súa 

personalidade axustábase ao modelo de bispo-abade, cuxa tradición arranca da época visi

gótica -son os casos de Martiño de Dumio e Froitoso de Braga- e continúa durante o pe

ríodo da monarquía ástur; son bos exemplos disto san Froilán e o seu sucesor en León, Cixi la 

11 , así como Genadio de Astorga, Atilano de Zamora ou Rosendo de Celanova . A estadía na 

escola catedralicia será crucial para o futuro do noso santo, pois alí recibe non só unha só

lida formación baseada no coñecemento das Escrituras e os sagrados canons, senón tamén 

unha educación monacal marcada pola dura disciplina, que serve para temperar o seu ca

rácter e introducilo no camiño da meditación e o perfeccionamento espiritua l. Todo isto axú

danos a entender na súa xusta medida as palabras con que o seu biógrafo describe este 

capítulo da súa vida - " Desde la infancia fue educado en las santas disciplinas[ ... ]; con fre

cuencia se examinaba de sus debilidades [ ... ]; lleno de fe y buenas obras, ascendía de virtud 

en virtud " 7-, así como os acontecementos posteriores da súa existencia .-

Con 18 anos toma unha decisión transcendental; no canto de ordenarse e pasar a formar 

parte do clero catedralicio, decide converterse en eremita e dedicarse a unha vida de soidade 

e penitencia, imitando os monxes do tempo de san Froitoso e os que na súa época debían 

empezar a florecer nos vales arreciados do mundo cristián. Non era un.ha decisión doada, por 

iso tomou un ha resolución valente para deixar que fose Deus o que lle amasase o camiño que 

cumpría seguir, e así rea lizou unha ordalía; meteu na súa boca carbóns acesos que non lle 

causaron mal ningún, e entendeu por iso que o Señor aprobaba a súa decisión de deixar o 

claustro polo deserto. A máis de once séculas de distancia, esta proba e o seu resultado ad

quiren un carácter de heroicidade e milagre extraordinario; desde o punto de vista dun con

temporáneo o fe ito é considerado como un paso valente e arriscado, que demostra o 

tempero dunha persoa disposta a afrontar unha experiencia non exenta de perigos, mais que 

está dabondo preparada para resolver asuntos difíciles, normalmente relacionados coa reso

lución de complicados casos xudiciais. 

No texto que nos serve de guía prodúcese, cando trata este asunto, un importante salto 

temporal que se salva cunha frase de vago contido: "No mucho después " , que busca enla

zar de forma coherente os fragmentos da narración . Para entender o seu verdadeiro signifi

cado cómpre ter en conta que Juan nos está a ofrecer fundamentalmente unha biografía 

espiritual de Froilán, e que máis que os feitos pormenorizados da súa vida, o que lle interesa 

é o seu proceso de maduración espiritual e re lixiosa, que, paulatinamente, o conduciu á san

tidade grazas á súa perseveranza na fe e a virtude. As pasaxes están coidadosamente selec

cionadas e a óptica desde a que debemos analizalas debe ser a espiritual e non a temporal ª. 
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De non ser así, o parágrafo seguinte carecería de coherencia, pois a persoa que alí se nos re

trata non é xa un mozo voluntarioso senón un home curtido en exercicios de espiritualidade 

que vai ter a súa primeira experiencia mística, a cal nos axuda a comprender o resto da súa 

traxectoria vital e as calidades das que a partir dese momento vai facer gala. Así a relata o na

so diácono, cun luxo de detalles que tenta salientar a gran relevancia do acontecemento pa

ra o seu biografiado: 

"No mucho después, yendo de viaje, a la caída del sol, al final del día, en las tinieblas de 

la noche, acostado, en oración, vio, en medio de un resplandor refulgente de claridad a pe

sar de la noche, dos palomas que competían en volar hacia él, una de color rojo y otra de co

lor blanco como la nieve. Sin tiempo para reaccionar de su sorpresa, se le metieron en su 

boca. Y la una le produjo sensación de calor; y la otra, sensación de miel. ¿Quién no deduce 

que con tal visión quedó lleno del Espíritu Santo?" . 

O que se nos describe no texto non é un milagre, senón unha visión, entendendo como 

tal unha experiencia mística, pero non un simple rapto, senón o que chaman os especialistas 

o bautismo do Espírito Santo, ou o que é o mesmo, _o momento en que se acacia o máis al

to grao de perfección na vida contemplativa . A partir dese momento quedou convertido nun 

pneumaticós, nun home ch~o do espírito divino no que axiña comezaron a se manifestar as 

calidades que a estes lles son propias: apostolado carismático, especial favor ante Deus, ca

pacidade de penetración na alma dos demais, espírito profético, potestade para amansar as 

feras, control sobre o cierno e poder para facer milagres9 . 

Non obstante, ter corcado a costa da ascensión espiritual tiña tamén as súas esixencias: 

perseveranza na oración, meditación e sometemento das paixóns por medio da penitencia. 

O retiro a lugares desertas e a lectura e comentario da Sagrada Escritura tiñan que ser exer

cicios habituais para aumentar o contacto íntimo con Deus durante o resto da existencia. 

Boa parte dos acontecementos que se narran a part ir de aquí na biografía do diácono Juan 

enténdense perfectamente á luz do que vimos de dicir, así como algúns dos que se incor

poran aos textos haxiográficos que se escriben séculas máis tarde para promove( a devoción 

a san Froilán . O episodio da domesticación do lobo que lle devorara o asno que empregaba 

para trasladar os seus libros e demais pertenzas quedará indisolublemente unido á figura do 

noso santo10. 

Desde ese momento Froilán alternou a predicación en vilas e aldeas con épocas de retiro 

lonxe do contacto humano. A súa fama foise estendendo progresivamente, e isto explica que 

un sacerdote, Atilano, acudira desde moi lonxe para se converter no seu discípulo e ser ini

ciado por el na vida contemplativa . Este medio de aprendizaxe xa fora habitual entre os ana

coretas da Tebaida exipcia e tamén na época do monacato visigótico, e mesmo é posible que 

o empregase Froilán nalgún momento do seu período de formación . 

É difícil sinalar de xeito preciso os lugares polos que se moveron estes santos varóns, pois 

as referencias xeográficas que nos ofrece este texto-" montem curcurrini " ou ben "oppido 

Veseo " - son imposibles de localizar con exactitud e, o que fai que a tradición popular, os ha

xiógrafos e os historiadores sinalasen, con maior ou menor enxeño e sensatez, diversas pro-
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postas, pero ningunha apoiada por incontestables probas documentais. Por iso, só podemos 

afirmar con seguridade que O Bierzo e as montañas de León foron sen dúbida os lugares on

de realizaron os seus desprazamentos, pois, probablemente, quixeron seguir as pegadas de 

Froitoso, Valerio e outros célebres anacoretas que noutrora se refuxiaran nesas terras. 

Tamén por estes lugares iniciou Froilán o seu labor fundador de cenobios e, segundo si

nala o seu biógrafo, Veseo foi o primeiro deles. Para comprender as características que debía 

ter esta comunidade cómpre borrar da nosa mente o canto gregoriano e a imaxe dos mos

teiros beneditinos do século XIII, e tentar achegarnos ao fundado por san Froitoso nas terras 

leonesas de Compludo no VII, ou aos que desde moi cedo comezou a erixir e restaurar san 

Genadio no Bierzo. 

A finais dos anos setenta do século IX -período no que probablemente se produce esta 

fundación-, vívense momentos difíciles nas terras leonesas: ausencia de poder, crise espiri

tual, temor á carestía de alimentos e sentimento de inseguridade ante a ameaza das razzias 

musulmás ou os asaltos de bandas de saqueadores que actuaban á marxe de calquera lei. 

O cenobio ofrecía estabilidade, orde e refuxio fronte á angustia e as inquietudes da vida 

cotiá, ao tempo que era unha vía segura para a salvación da alma. Por iso, non resulta estra

ño que a presenza dun home dotado de evidentes dons espirituais animase as xentes a se pór 

baixo do seu acubillo e dirección e constituírse así en comunidade relixiosa, nin tampouco 

que, unha vez formada, atraese un importante número de individuos de moi diversa proce

dencia, condición e catadura . As normas promulgadas polos abades que rexían estes autén

ticos poboados debfan indicar polo tanto a conduta que tiñan que seguir os matrimonios 

desde a súa entrada na congregación, a actitude que debería observarse cos nenos e anciáns, 

asf como cos sospeitosos de integrarse na comunidade só para satisfaceren as súas necesida

des vitais, pero aos cales lles repugnaba a disciplina conventual que rexía a vida cotiá dos alí 

congregados. Dirixir grupos tan heteroxéneos e dispares na súa composición e intereses foi, 

desde logo, unha diffcil tarefa, e non é estraño que diga o biógrafo que Froilán demostrou 

con isto "poseer muchas virtudes". 

Viseo debfa ser, polo tanto, un asentamento fortificado, talvez un vello castro prerroma

no ocupado de novo por mor da invasión árabe durante os séculas VIII ao X. Moitos só fo

ron abandonados tardíamente e mesmo volveron ser rehabilitados de xeito temporal ou 

permanente debido ao perigo constante que envolvía as poboacións de fronteira. Un caso 

paradigmático atopámolo na área lucense de Sarria, onde castros como o de Santa Cristina 

do Viso, citado nun documento de 840, ou o de Santa Eulalia de Lagos, que existía en 997, 

seguiron desempeñando un papel importante, incluso no plano militar, durante o período 

da reorganización territorial realizada polos monarcas ástures. Moitas villae altomedievais 

formáronse a partir destes asentamentos; algúns mesmo se converteron en pequenos mos

teiros mixtos. Na comarca de Sarria menciónanse en documentos de 922 e 960 a vila e mos

teiro de San Mateo, establecido sobre un castro, e que debía reunir condicións moi 

semellantes ao Viseo de san Froilán. Moitas son as experiencias similares -pseudomonásti

cas chámaas o autor do texto- que aparecen nesta época no espazo situado entre o Miño 



e o Douro, as cales desempeñaron un papel importante na transformación das estruturas so

ciais do noroeste peninsular11
. 

A capacidade de Froilán para convocar e organizar grupos humanos acabou por atraer 

a atención do monarca que gobernaba en Oviedo, Afonso 111. A chegada ao trono deste so

berano marca o inicio dun dos períodos máis dinámicos do ata ese momento pequeno rei

no das montañas de Asturias. Seguindo as pegadas de seu pai Ordoño 1, outro rei moi 

activo, continúa a expansión cara ao Sur, levando a fronteira dos seus territorios ata o río 

Douro. A listase das cidades conquistadas ou fundadas no seu tempo -Salamanca, Caria, 

Atienza, Porto, Viseo, Lamego, Coimbra, Zamora, Toro, Simancas, Burgos, Castrojeriz ... -

é máis que respectable. Afonso 111 non se liryiitou a ocupalas, senón que porfiou en que re

cuperasen o seu vigor como centros administrativos e mais económicos, xa que pensaba 

que se medrar era importante, tamén o era dar cohesión e dotar dunha organización os 

novas dominios para que o reino puidese consolidarse como tal, creando as canles para fa

cer que a autoridade real chegase ao último dos seus confíns. Ao mesmo tempo, levou a 

cabo un proceso de repoboación co fin de fixar as tronteiras fronte ás acometidas musul

más; por isa procurou atraer grupos de mozárabes procedentes de territorios sometidos ao 

emir de Córdoba, e favoreceu a redistribución dos residentes dentro dos límites dun reino 

en expansión 12 . Para dirixir este proceso, o monarca asturiano serviuse dun amplo grupo de 

colaboradores no que determinados eclesiásticos desempeñaron un papel decisivo, e é aquí 

cando entra en escena Froilán, non xa como o solitario eremita que cumpre unha tarefa 

pastoral respecto da dispersa congregación cristiá, senón como o colaborador que desem

peña unha actividade decisiva nos planes de restauración e ordenación da monarquía cris

tiá dos reis de Oviedo. 

Nunha entrevista mantida con Afonso 111 recibiu facultades para realizar un labor de re

poboación e foi autorizado para se apropiar de terras sen dono13; é posible que se lle asigna

se tamén un territorio para a súa actuación, o que xustificaría o seu traslado a outros 

escenarios. Certamente, como xa queda dita, ignoramos por onde se moveu o ñoso santo 

durante a primeira parte do seu apostolado, pero si está claro que foi nunha área situada máis 

ao Norte; agora, pola contra, dirixiuse cara a unha nova zona da fronteira moi afastada dos 

seus queridos montes, as c.hairas de Zamora. Por si só, o cambio de escenario indícanos cla

ramente que son xa outros os intereses que guían os pasos de Froilán. A cunea do río Esla 

convértese no espazo dos seus afanes, e é alí onde, segundo o diácono ,Juan, funda dous 

mosteiros, probablemente entre os anos 884 e 893 . 

A primeira das súas fundacións é a do mosteiro de Tábara, a súa creación máis ambicio

sa. Trátase dun cenobio que, adecuándose ás características tradicionais propias do monaca

to do noroeste hispano, é dúplice, polo tanto alberga homes e mulleres, que viven en recintos 

independentes e separados e se dedican á oración e á penitencia. Este mosteiro, andando o 

tempo, adquiriu unha gran sona pola calidade dos libros saídos do seu scriptorium e pola súa 

torre, debuxada nun famoso códice do Beato de Liébana, copiado polos monxes Magia e 

Emeterio nos anos sesenta do século X. 
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San Froilán, Francisco 

de Maure, 1624. Pertencenle 

ao cadeirado de coro 

da catedral de Lugo 

1• A toponimia, neste coma noutros 

casos relacionados con san Froilán, 

resulta un pouco confusa. Moreruela 

de Tábara, Moreruela de Suso e Valde-

tábara -este empregado polo padre 

Lobera- son algúns dos nomes que se 

lle adxudican en diversas fontes á se-

gunda das fundacións do santo lucen-

se. Pala contra, para citar o mosteiro 

O segundo dos cenobios non recibe nome ningún no texto do seu biógrafo, se ben a 

tradición identifícao co de Moreruela, aínda que iso é inexacto e non debe confundirse co 

cisterciense do mesmo nome que será fundado a mediados do século XII. De todas as ma

neiras, a comunidade alí aloxada pretende remontar a aquel ás súas orixes polo prestixio 

que proporcionaba o nome de Froilán; deste xeito, os historiadores da casa -o máis ilus

tre é frei Atanasia de Lobera, que publica en 1596 unha biografía do noso santo- pre

séntano como unha nova fundación do primitivo -aínda que non existan probas 

documentais para avalalo- cuxa desaparición se lle atribuía ao habitual voraz incendio, 

moi útil ás veces para xustificar a desaparición de documentos ao abeiro dos cales se edi

fican audaces teorías 14
• 

A biografía do diácono Juan non nos indica onde viviu Froilán durante a súa etapa za

morana , aínda que a tradición posterior di que desempeñou o cargo de abade nun dos 

seus mosteiros, mentres que Atilano puido ser o prior. O padre Lobera, interesadamente, 

sinala que foi en Moreruela, e así seguiron a repetilo outros historiadores ata a actualida

de; non obstante eremos que o máis probable é que permanecese en Tábara . Dous son os 

argumentos que, na nosa opinión, o demostran: un deducido en pura lóxica, xa que era 

o maior e dúplice, e a súa dirección esixiría un notable esforzo -é dubidoso que Froilán 

consentise traspasarlle a outro tal responsabilidade, sobre todo de termos en conta que 

estaba a realizar unha tarefa encomendada polo propio rei-; o outro indicio, menos só

lido, pero tamén digno de consideración, é que, máis adiante, cando o noso santo non 

quere ser nomeado bispo, se denigra ante o monarca para que este reconsidere a súa de

signación, e así afirma ser un mal monxe e mesmo ter fil los. Tábara era mosteiro dúplice, 

o que favorecía unha transgresión dos canons e os votos capaz de xustificar ambas as afir

macións. A súa posición á cabeza da comunidade faría máis verosímil a autoinculpación, 

pois tería non só máis posibilidades de violar a clausura das monxas, senón tamén de man

tera súa impunidade. 

Tanto Tábara como o seu anónimo irmán deberon desaparecer arrasados pola furia mu

sulmá durante as aceifas lideradas por Almanzor na fin do século X, moi probablemente en

tre 988 e 997, cando tamén foron destruídas as dúas capitais do reino, a administrativa, León, 

e a espiritual, Compostela . A inseguridade que volveu imperar na zona durante décadas 

cisterciense, empréganse os topóni- dúplice que en 1025 se chamaba San- un panorama extremadamente enleado 

mos Granja de Moreruela, Moreruela tiago de Moreruela sitúase onda o río e no que resulta case imposible deslin-

de Frades ou, simplemente, Moreruela. Cea e, pala súa cronoloxía, non parece dar as diferentes realidades. Non hai 

Fre i Atanasia de Lobera afirma que ter relación ningunha cos anteriores. dúbida de que a cortina de fume levan-

Santiago era o seu titular ata que se Por outra parte, os seus fundadores fo- tada polos bos frades deu excelentes 

adheriu á reforma do Cister, momento ron o abade lquilano e Quiro. A pesar resultados para o seu intento. 

en que, como era habitual nas súas ca- de todo, moitos autores empregan in-

sas, pasou a ter como patroa a Santa distintamente estas denominacións, o 

María. De todos os xe itos, o mosteiro que fai que nas súas obras se presente 





San Froilán, século XV. 

Pertencente ao cadeirado de 

coro da catedral de León 

15 Por exemplo a do mosteiro val iso

letano de Matal lana; esta crenza ten a 

súa orixe nun documento que se lle 

atri búe ao naso santo - primeiro dese 

nome á fronle da sé leonesa- , pero 

que, en rea lidade, pertence ao bispo de 

León Fro ilán 11. Igua lmente en Vacesal, 

nos arredores de Vatdorria, hai restos 

de tres mostclros cuxa fundación se lle 

acfxudica. 

IO GUE/lllA MOSOUERA, J., Vida popular 

(y novena) de San Froilán patrono de 

Lugo, Lugo, 1999, p. 24-26. A tradi

ción, que se mantén viva nas vilas leo

nesas e zamoranas, acerca das 

fundacións de san Froilán, foi induci

da, sen dúbida, por séculas de ser

móns sobre o santo, cuxa fonte de 

información se atopa, con toda proba

bilidade, no libro do padre Lobera, on

de se afirma: "Desde este monasterio 

gobernaba los demás que por todas 

aquellas riberas del río Ezla Yva fun

dando"; cfr. LOBERA, A. de, Historia de 

tas Grandezas de la muy antigua e In

signe Iglesia de León y de su obispo y 

Patrón San Froytán con tas del glorio

so San Ali/ano, Obispo de t;amora, 

Diego Fernández de Córdoba, Vallado

lid, 1596, p. 38 v. 

impediu a súa inmediata reconstrución, o que explica que as posteriores experiencias monás

ticas na zona se desligasen dos asentamentos primitivos. En documentos tardíos, así como a 

través da tradición popular, adxudicóuselle tamén a Froilán a paternidade doutros moitos ce

nobios en terras de León, Zamora e incluso Valladolid 15
, en especial nas marxes do río Esla 16. 

Nada garante a veracidade destas noticias, cuxo fundamento cómpre buscalo no desexo de 

vincular a orixe de moitas vilas daquela comarca coa figura dun santo moi venerado na zona, 

e na presenza nela de ruínas -reais ou supostas- de incerta procedencia . 

As calidades persoais, intelectuais e mais espirituais do santo, unidas ao meritorio do seu 

labor de repoboación na fronteira do Douro, que probablemente aumentaron a súa sana na 

Corte, moveron a Afonso 111 a premialo coa súa designación para a Mitra leonesa, cando que

dou vacante pala marte do bispo Vicencio, ao tempo que nomeaba o seu colega Atilano co

mo primeiro prelado de Zamora . A súa promoción ao episcopado debeu supoñer unha 

enorme contrariedade para Froilán, mais, por compracer o monarca e realizar un labor pas

toral entre os mozárabes fuxidos de terra musulmá, consentira abandonar as súas queridas 

montañas, aínda que agora se lle esixía que deixase o repouso do claustro para residir na ci 

dade e soportar ademais o peso da Mitra, coas súas abrigas e responsabilidades, non só es

piritua is, senón políticas, país ao seren os prelados persoas sabias e instruídas convertíanse en 

conselleiros naturais do soberano. 

Froilán era consciente de que o seu novo cargo o abrigaría a viaxar a Oviedo e a partici

par nas sesións do Consello Real ; a vivir, polo tanto, en contacto coas intrigas e o ambiente 

disipado da Corte. Ademais, o episcopado supuña dar un paso ao que se negara desde a súa 

adolescencia, probablemente por humildade, a ordenación sacerdotal. Este tema foi obxecto 

dun intenso debate entre os biógrafos modernos do naso santo. A .case todos os que estu

daron a súa vida fáiselles moi difícil admitir a idea de que chegara ao episcopado con sesen

ta e oito anos sen terse ordenado de presbítero, lago de que a súa existencia estivese ligada 

desde a infancia ao mundo eclesiástico. Esta postura é o resultado de interpretar desde a na

sa realidade histórica as circunstancias do pasado; o que semella inconcibible na actualidade 

non tiña por que selo antano, e contamos con moitos exemplos que confirman esta afirma

ción . Un personaxe que presenta importantes paralel ismos co naso nalgúns capítulos da súa 

vida, san Corbiniano de Freising, monxe beneditino patrón de Baviera, recibiu de mans do pa

pa o sacerdocio xunto coa consagración episcopal; de san Mariano, confesor, cóntase que só 

moito despois de entrar no mosteiro foi abrigado polo seu abade a que tomase a arde sa

cerdotal; e, así mesmo, san Clodoaldo ordenouse moitos anos despois de se profesar como 

monxe para romper definitivamente co mundo; tamén o naso biógrafo, Juan, a pesar de non 

ser xa un home novo cando escribiu a vida do seu abade, non recibira máis ardes maiores cás 

do diaconado. O fenómeno non se circunscribe a esta época; cando Celestino 111 é elixido pa

pa, en 1191, con 85 anos, aínda non era presbítero e Francisco de Asís só na fin da súa vida 

accedeu a ser ordenado diácono. 

Juan describiunos con grande exactitude o firme rexeite por parte de Froilán da mercé 

que se lle facía, outro claro exemplo das súas vi rtudes. Diríxelle duras· palabras ao reí men-
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tres lle manifesta non só a súa pouca capacidade para o cargo, senón incluso a súa falta 

de dignidade por ter cometido faltas moi graves. Todo foi en balde, Afonso 111 sabía ben 

con quen trataba, e o domingo de Pentecoste do ano 900 -901 segundo outros historia

dores17- Froilán recibe, probablemente en León, a consagración episcopal. É moi posible 

que se decidise a dar aquel paso coa secreta intención de que fose algo simplemente tem

poral, pois un dos seus antecesores no cargo renunciara á mitra -o bispo Mauro, que in

cluso lle sobrevive-, e Genadio de Astorga, lago do seu labor fundador e de repoboación 

no Bierzo, termina tamén deixando un episcopado que recibira a desgusto, para rematar 

os seus días como anacoreta no arreciado val do Silencio. En calquera caso, o pouco tem

po que media entre a súa elección e a súa marte impídelle realizar a cabo este desexo, se 

é que realmente chegou a abrigalo. 

Pouco sabemos do labor realizado por Froilán como prelado; Juan simplemente nos di que 

continuou santificándose neste novo cometido ensinándolles a todos, clérigos, monxes e lai

cos. A vida en comunidade -a imitación do seu antigo bispo Gladila debeu converter a ca

tedral de León nun auténtico mosteiro-, as reunións co rei durante as súas estadías en León 

e as viaxes a Oviedo -onde sabemos que estaba o 20 de xaneiro de 905, pois ese día asinou 

como testemuña o documento dunha doazón real 18- deberon consumir rapidamente o seu 

exiguo episcopado. Faleceu, en medio da dar dos seus diocesanos, en outubro do ano 905, 

e foi enterrado solemnemente na catedral de León nun suntuoso sepulcro que lle tiña reser

vado o rei, que deste modo lle deu unha última proba do aprecio e o respecto que lle mere

cía aquel santo prelado19. 

A veneración e culto a san Froilán viven dúas etapas ben diferenciadas. A primeira inícia

se inmediatamente despois do seu falecemento, como consecuencia dunha combinación de 

factores; por unha banda, o bo recordo que deixara entre os seus contemporáneos, e por ou

tra, a necesidade de contar cun patrón e protector para a cidade de León, que desde o 916 

se convertera oficialmente na nova capital do reino por vontade de Ordoño 11. lsto explica o 

solemne traslado das súas reliquias, desde o primitivo lugar de enterramento, á nova catedral, 

rematada naquel ano, e a oportunidade do texto sobre a súa vida, redactado polo diácono 

Juan pouco tempo despois. Non obstante, a consolidación do culto a san Froilan na cidade 

do Bernesga demorouse un par de centurias por mor dos avatares políticos. En efecto, du

rante a segunda metade do século X, o califato cordobés recupera a iniciativa na loita cos rei

nos cristiáns do Norte; entre o 977 e 1002, Almanzor organizou contra eles ata cincuenta e 

seis incursións vitoriosas, nunha das cales, a de 988, a cidade de León foi saqueada e incen

diada. Previamente os leoneses puxeran a salvo as reliquias do seu santo bispo, trasladándoas 

ao mosteiro de San Juan Bautista de Valdecésar, fundado no 916 ao pé do Pico Valdorria, un 

lugar arreciado e remoto que garantía plenamente a súa seguridade. Este cenobio, onde as 

reliquias permaneceron durante moito tempo, converteuse nun importante lugar de devoción 

ao santo ata os nasos días. 

A segunda etapa na historia do culto a san Froilán iníciase a mediados do século XI. No 

ano 1063 chegaron á capital do reino, procedentes de Sevilla, os restos de santo Isidoro e de-
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positáronse na igrexa de San Pelayo, que en 1148 foi convertida en colexiata de San Isidoro, 

ao coidado dunha comunidade de clérigos. A presenza deste corpo santo, de gran prestixio 

e consideración no mundo cristián peninsular, axiña supuxo unha enorme competencia no 

plano espiritual para a sé catedralicia, que carecía de reliquias que estivesen ao seu nivel. Non 

é estraño que, desde finais do século, tanto o bispo como o Cabido traballasen intensamen

te para tratar de cubrir este baleiro, especialmente nun momento en que a afluencia de pe

regrinos a Santiago era crecente e a presenza de carpos santos aos que venerar nas igrexas 

do seu itinerario se consideraba unha razón de peso para atraer as súas visitas e dádivas. Ao 

mesmo tempo, os cóengos de Santo Isidoro, cuxa igrexa era tamén panteón real, volvíanse 

cada vez máis soberbios fronte á autoridade episcopal. 

Nese contexto, é comprensible o interese da sé leonesa por recuperar os sagrados des

poxos de san Froilán2º, pero estes xa non se atopaban en Valdecésar porque foran traslada

dos ao mosteiro de Santa María de Moreruela, en terras de Zamora . Ninguén soubo explicar 

cando, como nin por que os ósos do noso santo fixeron un percorrido tan longo e silencio

so. No mosteiro cisterciense conmemórase a súa ch_egada o 17 de xaneiro, unha das datas 

solemnes do calendario litúrxico da casa, pero en ningún lugar do seu arquivo consta o ano 

en que aquel acontecemento se producira . En Moreruela cita como promotora do traslado 

a unha infanta portuguesa, tan afecta á comunidade que incluso lle deixara bens en Lisboa, 

aínda que máis tarde os perdeu cando foron incautados polo monarca luso. Algúns mesmo 

lle puxeron nome e identificárona coa princesa Berenguela, irmá de dona Teresa, a esposa 

de Afonso IX de León; non obstante, a cronoloxía encárgase de desmentir esta hipótese, 

pois Berenguela viviu nunha época moi posterior á do traslado . Posiblemente a súa apari

ción en escena non tiña máis obxecto que o de ligar un nome ilustre e respectado a un ac

to difícil de xustificar. 

Neste sentido, podería pensarse que os monxes de Valdecésar -que probablemente 

abrazaran xa daquela a reforma cisterciense-, sabedores do renacido interese dos leoneses 

polas reliquias que custodiaban e para evitar a súa perda definitiva, teríanllas enviado en se

gredo aos seus irmáns de Santa María de Moreruela. Co traslado non só se afastaban xeo

graficamente da cidade de León, senón que entraban na xurisdición doutro prelado, o de 

Zamora, e isto explicaría tamén por que a voz do abade de Valdecésar non se escoitou .no so

ado preito que enfrontou os bernardos co bispo e o Cabido leonés, cando estes reclamaron 

a devolución dunha propiedade pola que non demostraran interese ningún durante case 

douscentos anos21
• A negativa dos zamoranos a devolver os restos do que consideraban o seu 

fundador -non sería un despropósito pensar que foi daquela cando se forxou tamén esta 

lenda- obrigouno a recorrer á Santa Sé, que delegou para a resolución do preito no carde

al Jacinto, naquel momento residente en España, como representante do papa. A súa emi

nencia, oídas as partes, optou por unha solución salomónica: dividir o corpo en dúas partes 

e deixar que a sorte decidise cal lle correspondía a cada comunidade22 . As reliquias que che

garon a León, na segunda metade dos anos setenta do século XII, convertéronse desde ese 

momento na peza capital do culto catedralicio, como demostra o feito de que no XIII se lle 

20 Os datos para esta interpretación 

son tomados de PÉREZ-EMBID WAMBA, 

J .. Hagiología y Sociedad en la España 

medieval. Castilla y León (Siglos X/

XIII), Huelva, 2002, p. 184 e ss. 
21 Que san Froilán debía estar un 

pouco esquecido polos leoneses cen 

anos antes dos acontecementos que 

nos ocupan demóstranolo o feito de · 

que nas alusións de carácter histórico 

que o bispo Pelayo fai no que se veu 

chamando o seu testamento, non exis

tan alusións ao seu ilustre predecesor; 

cfr. PÉREZ-EMBID WAMBA, J., Hagio/ogfa 

y Sociedad ... , op. cit .. p. 185. 
22 O destino das reliquias de san 

Froilán que quedaron en Moreruela foi 

diverso. O fémur da perna dereita en

gástase ricamente en 1580 para dárlle-

lo a venerar aos fieis o día da súa festa; > 
en 1667 gárdase nun estoxo coa súa 

mesma forma de prata sobredourada. 

Coa Desamortización, o abade lévao 

consigo e, en novembro de 1858, dóa-

llo á catedral de León , onde se garda 

na actualidade. O resto das reliquias 

trasládanse á igrexa parroquial de Mo

reruela, pero arderon durante un in

cendio; cfr. LóPEZ PELAEz, A.. Vida 

póstuma de un santo (El culto a San 

Froilán), Madrid, 1911, p. 47. 



Brazo-relicario de San Froilán, 

doazón de don Alonso López 

Gallo (bispo de Lugo de 1612 

a 1624). Obradolro de Madrid, 

círculo de Juan de Arfe (?) , 

1614. Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 43) 

dedicase ao santo unha das portadas da Pulchra Leonina, e que figurase a súa imaxe no par

teluz, un espazo reservado tradicionalmente para Cristo ou a Virxe María23 . 

As noticias máis antigas do culto a san Froilán en Lugo remóntanse ao século XIV, cando 

se introduce a súa misa no breviario da catedral, e tamén é significativo que os Gayoso lle de

dican a capela familiar que ali establecen en 1481. Non obstante, a súa etapa de esplendor 

comeza cos episcopados de don Lorenzo Asensio de Otaduy e Avendaño (1591-1599), en cu· 

xo mandato se intenta xa fundar unha confraría do seu título, e de don Pedro de Castro y Ne· 

ro (1599-1603), quen en 1601 dispuxo que se celebrase de xeito permanente a festividade 

do santo na catedral. En 1605, coincidindo co setecentos aniversario da· marte de san Froilán, 



proclamouse solemnemente a súa condición de patrón das cidades de León e Lugo, e, pou

cos anos despois, iniciáronse as xestións para obter un ha reliquia súa, acadada finalmente en 

1614 grazas á xenerosidade dos monxes de Moreruela, que doan "un hueso de pierna de 

media vara de largo", que foi recibido con toda solemnidade en Lugo a mediados de abril da

quel ano24 . Pasado o fervor inicial, a devoción ao santo atravesou unha longa etapa de ato

nía, ata que a obtención en 1754 dunha feira franca anual -perpetua desde 1775-, que 

comprendía o día da súa festa entre os dedicados ás actividades mercantís25, relanza a súa po

pularidade e converte a san Froilán, xa ata os nosos días, no gran referente cultural, festivo e 

relixioso da cidade das murallas. 

23 Son varios os exemplos que pode

rían citarse de bispos de venerable 

memoria cuxo cadáver foi utilizado 

para potenciar, mediante o seu culto, o 

prestixio dunha catedral e a solidarie

dade dun cabido en torno á súa devo

ción; véxase P1cARD, J.C., "Le modele 

épiscopal dans deux vies du Xe siecle: 

S. lnnocentius de Tartana et S. Pros

per de Reggio Emilia", en Les fonc

tions des saints dans le Monde 

Occidental (llle-Xllle siecles}, Roma, 

1991 , p. 374. 

24 Todo o proceso aparece ben des

crito en LóPEZ PELÁEZ, A., Vida póstuma 

de un santo ... , op. cit., p. 48 e ss. 

25 RooRIGUEZ V1mo, R., Las Fiestas y 

Ferias de San Froilán en Lugo, Lugo, 

2002; véxanse !amén GUERRA· MOSOUE

RA, J., Vida popular. .. , op. cit., p. 33 e 

ss.; e X1z, X., San Froilán, Santiago de 

Compostela, 1999, p. 96 e ss. 





A
vicia do monxe e bispo Froilán de Lugo transcorre virtualmente na súa totalidade no 

marco do século IX, un dos intres decisivos e á vez menos coñecidos da Historia de 

Galicia. Cando nace, arredor do ano 832 da nosa era, o pequeno Reino de Asturias 

está aínda consolidando o seu control sobre do territorio da Galicia nuclear mentres loita po

la súa subsistencia contra a hexemonía peninsular do emirato islámico de Córdoba . No mo

mento do seu pasamento, no 905, o Reino galaico-asturiano é xa unha formación social e 

política consolidada que estende as súas fronteiras desde Coimbra ata Alava e as serras se

tentrionais do Sistema Ibérico. Froilán é filio, pois, dunha época histórica determinada que, 

na súa condición de home de fe, colonizador, educador e mais administrador, contribuíu el 

tamén a forxar. A nosa intención nas liñas que seguen é, daquela, colocar o home e mais a 

lenda no seu marco espacial e temporal, na súa terra e no seu tempo1
• 

Os alicerces da Galicia altomedieval 

Se ben no eido económico e social non parece existir unha marcada solución de continui

dade, semella innegable que a invasión musulmá do 711 e o subseguinte establecemento 

dun Estado islámico na maior parte da antiga Hispania visigoda tiveron un claro impacto so

bre dos homes e as terras de Galicia. En primeiro lugar, motivou unha reconfiguración in

terna. Se o corazón da vella Gal/aecia romana e xermánica estaba nas terras situadas entre 

o Miño e o Douro, onde ficaban os principais centros políticos, económicos e culturais do 

territorio galaico, agora esta rexión, moito máis afectada polas campañas de conquista dos 

musulmáns e trocada en fronteira militará vez que desconectada do resto da Península, déi

xalles o seu lugar como núcleo vertebrador do conxunto espacial e humano ás terras entre 

Fisterra e Os Aneares, que desde agora se identifican co cerne do que será a Galicia medie

val. Por dicilo dun xeito gráfico, Braga déixalle o seu posto de capital política e espiritual a 

Lugo e, posteriormente, a Santiago de Compostela . En segundo lugar, a invasión islámica, 

por moito que o seu impacto directo sobre Galicia fora incompleto e efémero, contribuíu a 

acelerar o proceso de despoboamento dos centros urbanos de fundación romana, que viña 

xa de antigo, e mesmo r:iotivou un momentáneo abandono ou desartellamento de certos 

núcleos poboacionais e eclesiásticos, motivado pola fuxida, dispersión ou eliminación dos di

rixentes políticos e relixiosos do país -coa sinalada excepción do bispado de lria2-. lsto lé

vanos a salientar o terceiro gran cambio que se produce en Galicia por mor da invasión 

islámica da Península Ibérica. A desaparición do estado hispano-godo e das súas estruturas 

administrativas e militares así como o coetáneo eclipse da xerarquía eclesiástica, tanto dio

cesana como monástica, deixan a Galicia como unha terra de ninguén desde a perspectiva 

política. O baleiro de poder é cuberto local e comarcalmente pola aristocracia autóctona pe

ro, evidentemente, o poder desta é incompleto e fragmentario e de carácter basicamente 

consuetudinario . En máis dun sentido, a lgrexa e a Monarquía remodelaran desde arriba a 

sociedade de Galicia desde a romanización á cristianización e colonización monástica e ao 

1 Para a vida do naso protagonista 

cfr. GoNzALEZ LoPo, D., Froilán de Lugo. 

Biografía e culto dun home santo, Lu

go, 2005. 
2 Para isto e o que segue, cfr. BALIÑAS 

PÉREZ, C., Do mito á rea/idade: a defi

nición social e territorial de Galicia na 

Alta ldade Media (séculas VIII e IX), 

Santiago de Compostela, 1992. 

) 



Xerra de época califal , 

século X. Procedente dunha 

escavación na cidade 

de Aslorga . Museo de León 

(CAT. nº 14) 

J Cfr. BALIÑAS PtREZ, C., Do mito á ... , 

op. cit, p. 160-168. "Colimbrianos" 

(817-05-10, Tumbo de Sobrado); "Tol

danos" (849, Tumbo de Samas). 

establecemento dos reinos xermánicos . Agora serán os pro

pios dirixentes locais, leigos e eclesiásticos, os que mante

ñan as estruturas mínimas de organización social do 

territorio, por moi esguivias e incompletas que sexan, e asu

man o protagonismo na esfera pública como xa segura

mente o exercían na privada : velaí as orixes da nobreza 

altomedieval galega. 

Virtualmente incólume logo da destrución do reino visi

godo de Toledo e ceibe da dominación islámica, Galicia con

vértese nun foco de atracción daqueles hispanos que foxen 

da hexemonía árabe e musulmá na procura dun lugar onde 

reconstruír a súa existencia sen renunciaren ao seu estilo de 

vida e á súa ideoloxía. Por razóns lóxicas e evidentes, moitos 

deles e os mellar documentados son eclesiásticos. Ben indivi

dualmente, ben como comunidades enteiras que se despra

zan cos seus tesauros, reliquias e libros, non poucas veces 

seguidos polos seus servidores e fregueses, bispos e abades 

do centro e do sur da Península, principalmente das terras 

galaicas alén do Miño, mais tamén de Toledo, Córdoba e Mé

rida, instálanse en territorio galega, onde ven asegurada a 

súa posición e influencia social, e poden exercer as súas fun

cións relixiosas sen interferencias externas por un poder que 

non comparte a súa fe . t ben coñecido o caso do bispo Odo

ario, que abordaremos polo miúdo máis adiante, pero tamén 

coñecemos o dos bispos de Lamego e Tui, refuxiados a carón 

do seu colega de lria; o da comunidade monástica de Dumio, 

que co seu bispo-abade á fronte se asenta na Mariña cantá

brica; o dos monxes toledanos que reconstrúen a vida relixiosa en Samas traendo con eles as 

reliquias de san Xiao e santa Basilisa; ou o do diácono Rodrigo de Coimbra, que fundou igre

xas na zona de Cervantes. Mais, aínda que deixaron menos pegadas documentais, tamén vi

ñeron a terras galegas propietarios acomodados como o tgila -que se asentou no val de 

Sarria cos seus servos-, os habitantes de Mérida que fuxiron da cidade antes da conquista 

musulmá levando con eles o culto a santa Baia -¿e as súas reliquias?- ou os anónimos la

bregos que lles deron nome a lugares como Toldaos -de to/etanos, habitantes de Toledo-, 

Cumbraos -de colimbrianos, habitantes de Coimbra- ou Viseo e Mondego -nomes dunha 

cidade e dun río do actual Portugal3-. Esta afluencia de inmigrantes hispano-godos terá con

tinuidade nas seguintes décadas do século oitavo e prolongarase no noveno coa chegada de 

refuxiados mozárabes, é dicir, cristiáns de relixión e cultura provenientes dos principais cen

tros do extinto Reino de Toledo pero que viviron durante varias xeracións baixo dominación 

árabe, asimilando elementos da cultura islámica . Numericamente, a importancia demográfi-
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Páxina anterior: 

Capela prerrománica do 

Ciprés , século X. Mosteiro de 

San Xulián de Samas (Lugo) 

' Para isto e o que segue cfr. BAUÑAS 

P~REZ, C .. "De Covadonga a Compos

tela: Galicia en el marco de la cons

trucción del reino de Astur ias", en La 

Época de la Monarqufa Asturiana, 

Dviedo, 2002, p. 367-389. A vitoria de 

Si lo sobre os nobres galegas rebeldes 

tivo lugar en Montecubeiro, Castrover

de-Lugo. 

ca destes grupos acabados de chegar é mínima, mais realizan un ha valiosa achega intelectual 

e organizativa á sociedade galega, coma no caso do mosteiro de Samas, por eles reconstruí

do e aumentado en varias ondas inmigrantes entre mediados do século VIII e fins do IX, que 

se converterá nun dos grandes focos culturais e espirituais da Galicia altomedieval. 

Polo mesmo tempo, na veciña Asturias, a conxunción do potencial militar das poboa

cións indíxenas cántabras e ástures e da capacidade organizativa dos inmigrantes vicios do 

sur peninsular está a darlle orixe a outro espazo rexional libre da inxerencia musulmá. Mais, 

ao contrario do que acontece en Galicia, en territorio asturiano desenvólvese un espazo po

lítico artellado arreciar dun poder monárquico e caracterizado por unha clara vontade de re

sistencia armada á hexemonía islámica e de reivindicación das tradicións sociais e políticas 

do extinto Reino visigodo, así como do cristianismo como base ideolóxica deste proxecto de 

sociedade. Unha vez que o núcleo orixinario do Reino ástur fique medianamente consolida

do, nos tempos do rei Afonso 1 (739-757) dará comezo un proceso de reforzamento e ex

tensión das súas fronteiras externas, á vez que a monarquía asturiana comeza a reivindicar 

o liderado dos cristiáns peninsulares refractarios á ocupación musulmá e a proclamar a súa 

condición de lexítima herdeira dos reis hispano-godos. lsto conduce indefectiblemente a 

unha confrontación coa veciña Galicia, o control da cal era imprescindible para o éxito da 

devandita política da realeza asturiana. Mentres que para o Reino de Asturias o dominio das 

terras e dos homes de Galicia era necesario tanto para asegurar as súas fronteiras occiden

tais fronte das acometidas islámicas, como para darlle trazas de realidade a esa pretensión 

de configurarse como o espazo pol ítico privativo dos cristiáns peninsulares fóra do control 

directo do emirato de Córdoba, para os dirixentes autóctonos de Galicia esa pretensión de 

soberanía pola banda dos reis ástures era unha agresión externa á. que só cumpría opoñer

se con todos os medios ao seu dispar. Sabemos palas fontes históricas que esta situación de 

enfrontamento durou virtualmente toda a segunda metade do século VIII : os re is Fruela 1 

(757-768) e Silo (774-783) tiveron que combater cadansúa revolta da aristocracia galaica, a . 

fundación rexia de Samas foi atacada pola poboación local e ningún nobre ou eclesiástico 

indíxena figura na corte rexia asturiana antes de comezos do século IX4 . Polo que parece, só 

os inmigrantes fuxidos da dominación islámica -como o bispo Odoario de Lugo ou os mon

xes de Samas- apoiaron a implantación da soberanía asturiana sobre territorio galega, ven

do nos reis ástures uns protectores fronte á ameaza islámica e a inestabilidade da súa 

situación . Non é de estrañar polo tanto a lentitude do avance asturiano por territorio gale

ga, que as fontes asturianas denominan " repoboación " , termo unicamente aceptable se en

tendemos a incorporación das comarcas mencionadas baixo a autoridade da monarquía 

cántabra, xa que non hai evidencia algunha de despoboación nelas. Semella que, para fins 

do século VIII, as posesións do Reino de Oviedo en Galicia se reducían ao cuadrante defini

do polo mar Cantábrico, a dorsal montañosa central galaica, o río Sil e Os Aneares, aproxi

madamente o territorio da actual provincia de Lugo. 



A integración de Galicia no Reino asturiano 

A situación mudou de raíz co acceso ao trono de Afonso 11 o Casto (791-842), a quen se lle 

debe a plena e pacífica integración da Galicia nuclear nas estruturas políticas e sociais do Rei

no de Asturias. O certo é que a situación arredor do ano 800 volvérase insostible para ambos 

os dous bandos enfrontados e cada vez precisaban máis un do outro. Os ataques dos musul

máns de al-Andalus, resaltos a destruír ou polo menos someter os insubmisos cristiáns do 

Norte, íanse facendo cada vez máis frecuentes e destrutivos, e axiña serían seguidos palas in

cursións dos normandos nas zonas costeiras setentrionais a onde non chegaban os exércitos 

dos Omeias. Os divididos caudillos locais galaicos non estaban en condicións de poder en

frontarse a estas ameazas exteriores sen un exército unificado de seu. Esa mesma falta de uni

dade interna impedía de certo a existencia en Galicia dunha administración central que 

asegurase a paz social, a seguridade nos camiños e nas propiedades, o mantemento éfas in

fraestruturas públicas e os dereitos e liberdades individuais, sobre todo de campesiños e ecle

siásticos, os máis indefensos, pero tamén dos m_agnates locais, abocados a teren que 

defender coas armas as súas posesións e privilexios diante dos seus agresivos pares e dos seus 

servos e dependentes. Non é, pois, estraño que os olios dos galegas, nesa situación de caos 

interno e perigos externos, se dirixiran ao veciño Reino asturiano, onde a hexemonía indiscu

tida da súa dinastía real aseguraba a xustiza e a orde nunha sociedade de camiño cara ao es

tablecemento dun réxime feudal, mentres os seus experimentados exércitos deran xa probas 

da súa capacidade militar fronte ás acometidas de árabes e mauros. 

Pola súa banda, o Reino de Asturias, se quería seguir a manter a súa existencia inde

pendente e levar á práctica a súa pretensión de exercer o liderado dos cristiáns peninsula

res, precisaba asociar á súa causa os homes e as terras de Galicia, un territorio máis 

poboado, rico e desenvolvido que o asturiano. Separadas, Galicia e Asturias estaban en gra

ve risco de perder a súa independencia e os seus particulares xeitos de vida e civilización . 

Xuntas, podían constituír un espazo político e social forte no que desenvolver as súas po

tencialidades internas mentres lle facían fronte a calquera ameaza exterior. Os intereses da 

monarquía asturiana e dos seus seguidores e os da elite dirixente galaica, nobres e eclesiás

ticos, eran cada vez mái~ coincidentes. Ademais, no trono asturiano sentábase a comezos -

do século IX o monarca Afonso 11, filio dun rei autóctono e dunha aristócrata alavesa, que 

durante o seu exilio da corte ástur se formara e educara en terras galegas, no mosteiro lu

cense de Sobredo de Lor, baixo a tutela dos monxes de Samas. Tanto palas súas experien

cias persoais, que o dotaban dunha visión menos localista que a dos seus devanceiros, como 

pola necesidade de atapar aliados fronte á oposición dunha boa parte da clase asturiana, o 

rei Afonso era o persoeiro máis axeitado para pilotar este proceso da incorporación pacífica 

de Galicia ao Reino de Asturias . 

O obxectivo do Rei Casto, que !les legaría aos seus sucesores no trono ovetense, era o de 

constituír un espazo social e político unificado arredor da figura do rei, sumo gobernante, 

caudillo militar, xuíz e garante de vidas e propiedades, protector da fe católica e da orde so-
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5 "Adelonsus [ .. . ] omnenmque Go

torum ordinem, sicuti Toleto luerat, 

tam in ec les la quam palatio in Ouetao 

cuneta statuit" ("Crón ica Albeldense", 

p. 174). Todas as citas das crónicas 

asturianas no texto están tomadas de 

G1L FrnNANoEz, J .. MORALEJO, J.L. e Rulz 

DE LA PEÑA, J.I ., Crónicas Asturianas, 

Oviedo, 1985. 
6 "Adefonsus [. .. ] anno regni eius tri

ces imo dúo exerciti caldeorum Galle

cie sunt ingressi [ .. . ] set unus in locum 

qui dicitur Narón, alius in Ilumine An

zeo unum tempore [ ... ] sunt deleti" 

("Crónica Rotense", p. 140, "Crónica 

Ovetense", p. 141). Sen dúbida, este 

segundo exérci to ti ña como destino a 

propia cidade de Lugo. 

cial; un reino no que as fidelidades foran políticas e non étnicas, herdeiro non só de nome se

nón de feíto do Reino hispano-godo de Toledo e que, como aquel, constituíra unha referen

cia para todos os habitantes cristiáns da Península lbérica5
. Símbolo e sinal deste 

achegamento entre galegas e asturianos, entre a monarquía e a aristocracia galaica, é o opor

tuno achado dos restos do apóstolo Santiago nos ermos de Compostela, que dota dunha 

bandeira e dun patrón celestial común os habitantes do novo reino unificado e pon de ma

nifesto tamén o decisivo papel que a lgrexa galega desempeña na cimentación desta nova 

entidade política. Unha plasmación máis práctica e terrea/ desta unión entre galaicos e astu

rianos é a serie de vitorias sobre as incursións islámicas por terras de Galicia que rematará no 

ano 821 coa simultánea derrota de sen/los exércitos musulmáns en Anceo-Ponte Ca/delas, 

nas ribeiras do río Verdugo, e en Narón, entre Portomarín e Monterroso6 . Estes éxitos milita

res, e o posterior sometemento da perigosa insurrección do refuxiado musulmán Mahmud en 

terras de Sarria, supuxeron que po·r espazo de século e medio -ata os tempos de Alman

zor- o territorio da actual Galicia ficara libre de ataques islámicos. 

Ao mesmo tempo que se aseguraban as fronteiras exteriores, a colaboración entre mo

narqufa e aristocracia presidía a simultánea reorganización interna do territorio galaico. Para 

levar a súa autoridade ata o último recuncho de Galicia o reí comezou a nomear uns delega

dos persoais de seu, chamados comités ou condes, que representaban por delegación rexia a 

máxima autoridade pública no eido local ou comarcal, tales como administradores civís, diri

xentes militares, garantes da orde pública, xufces ou recadadores de impostas. Ao principio, 

estes condes eran itinerantes -enviados polo reí en representación súa alí onde a súa pre

senza era necesaria ou útil- e case con total seguridade foráneos, pero segundo avanzaba 

o século noveno as súas funcións vanse acoutando en espazos concretos ou comitatos, de 

xeito que á altura da primeira metade do século X toda Galicia estaba dividida, virtualmente, 

en circunscricións administrativas fi xas e estables, modeladas sobre da paisaxe comarcal pre

via ou creadas a propósito para dar/les resposta ás novas realidades demográficas e políticas . . 

De igual maneira e pola mesma época, os titulares destes condados son recrutados entre os 

membros da aristocracia local, aqueles que tiñan posesións ou influencia persoal nos territo

rios que estaban chamados a gobernar, dándolle así orixe á poderosa nobreza condal galega 

que protagoniza a vida política e social da Galicia altomedieval. 

Como complemento a esta reforma administrativa civil, Afonso 11 leva tamén a cabo unha 

reestruturación da organización eclesiástica de Galicia, de xeito que responda ás novas reali 

dades políticas e sociais sen por iso perder o elemento de continu idade coas tradicións da 

época visigótica . Así xorde a provincia eclesiástica da Galicia asturiana, con cabeceira no bis

pado de Lugo, que recibe a dignidade arquiepiscopal de Braga -polo momento deserta e 

abandonada-, se ben comparte o seu protagonismo coa nova sé rexia de Oviedo, creada ex 

nihilo para dotar de sufragáneo propio o territorio de Asturias, e coa diocese de Iría, cuxo cen

tro se vai desprazando cara ao novo santuario nacional de Santiago de Compostela; mentres 

a comunidade monástica exiliada de Dumio, depositaria da herdanza de san Martiño, o evan

xelizador da Galicia sueva, recolle o legado do extinto bispado de Britonia, orixinando a no-
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va sé episcopal de Mondoñedo "o vello" 7• De igual maneira, o monarca reconstrúe e dota de Descubrimento do sepulcro do 

privilexios especiais o mosteiro de Samos, no oriente de Galicia, á vez que funda e favorece - apóstolo Santiago por 

o cenobio de Antealtares, no loco sancto compostelán, concedéndolles así cabeceiras ecle- Teodemiro . Tumbo A, 1129. 

siásticas ás principais comarcas do seus recentes dominios galaicos. Fol. 1vº. Arquivo da Catedral, 

A nova época de paz e estabilidade que comporta a fusión de Galicia e Asturias nun no- Santiago de Compostela 

vo espazo político unido e consolidado non puido facer menos de estimular aínda máis o pro-

ceso de humanización do espazo físico e de ampliación das terras de labranza e pasto que 

parece viña xa de antigo. En efecto, existen poderosos indicios para afirmar que, indiferente 

a estas conmocións políticas que só lles afectan ás clases dirixentes e aos centros urbanos, 

Galicia coñece desde os séculas sexto ou sétimo un continuo proceso de extensión das terras 

de cultivo e de aparición de novos centros de poboación que non se viu significativamente 

afectado polas presuntas consecuencias da invasión islámica e da época de indefinición polí-
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1 Cfr. BAUÑAS PtREZ, C, Do mito á re

a/idade .. ., op. cit., p. 525-551 e Frn

NANDEZ CONDE, F.J., La religiosidad 

medieval en España. Al/a Edad Media 

(s. VII-X}, Oviedo, 2000 (aínda que 

discrepan nalgúns aspectos). 



8 Cfr. LóPEZ Ou1ROGA. J., El final de la 

Anligiledad en la "Gallaecia ": la /rans

formación de las es/ructuras de pobla

mienlo en/re Miño y Duero (siglos Val 

X), A Coruña, 2004. 
9 Cfr. BAUÑAS PÉREZ, C, Do mito á re

alidade .. ., op. cil. p. 150-160, onde se 

achegan ademais exemplos concretos. 

'ºCfr. BAUÑAS PÉREZ, C., Gallegos del 

año Mil, A Coruña, 1998, p. 111-135 

("El hombre y la tierra: Pompeyano, un 

campesino gallego"), que ofrece unha 

exemplificación a través da vida dunha 

familia labrega virtualmente coetánea 

de san Froilán. 

tica que seguiuª. De feíto, a documentación galega do século IX, lonxe de describir un terri

torio en reconstrución lago dunha época catastrófica, fálanos de novas fundacións de aldeas, 

de arroteas e desmontes para plantar novas cultivos ou alimentar o gando, da transforma

ción de espazos de bosque ou ermos en veigas, soutos e devesas. Indiscutiblemente, a ex

tensión da autoridade pública por todo o territorio galega e o recoñecemento e protección 

dos dereitos de propiedade, así como a seguridade externa e interna que comporta a inte

gración de Galicia na esfera política do Reino de Asturias, non farían máis que fornecer a po

boación galega dun marco aínda máis favorable para o desenvolvemento demográfico e 

agrícola do país. 

Dous son os instrumentos cos que se amplía o espazo humanizado e se poñen en rende

mento os espazos virxes. O primeiro é o mecanismo da presuria ou aprisio: aquel que se apro

piaba dun espazo cultivable pero abandonado, sen propietario definido, deficientemente 

explotado ou ermo pero que estaba no medio ou nos confíns de terras de labranza, o puña en 

explotación e o habitaba, e pasaba a se beneficiar dun dereito de usufruto que o paso do tem

po trocaba en auténtico dereito de propiedade. A presuria ten sido identificada coa suposta "re

poboación" de Galicia lago da invasión islámica, por ser o mecanismo de instalación e 

asentamento dos inmigrantes vidas do sur islamizado e de reconstrución dos grandes patrimo

nios eclesiásticos, mais se observamos con atención a documentación da época constatamos co

mo a maiorfa dos presores son campesiños libres indíxenas, e os -campos e casas que 

supostamente repoboan están situadas en zonas habitadas e no medio doutras terras de culti

vo9. Evidentemente, cando legalizan as súas propiedades e plasman este dereito por escrito, os 

propietarios presores teiman no suposto abandono previo de casas, terras e campos, pois, co

mo vimos, é o caracter de reconstrución do poboamento e a explotación económica o que lles 

dá fundamento aos seus dereitos de posesión. O segundo mecanismo de ampliación do espa

zo humanizado é o escalio, que consiste na rompa ou arrotea de espazos de monte, mato, gán

dara ou páramo e a súa transformación en terras de cultivo ou aproveitamento gandeiro. Ao 

contrario que a presuria, o escalio ten lugar sobre espazos virxes ou ermos, case sempre nas 

marxes de espazos agrícolas xa establecidos, aínda que ás veces é a ferramenta para novas co

lonizacións; pero, como a presuria, é o elemento de aproveitamento económico e de cultivo o 

que garante os ulteriores dereitos de propiedade1º. Presuria e escalio son os procedementos po

los que, nun proceso lento pero constante, os galegas da Alta ldade Media van convertendo 

bosques e ermos en leiras, prados e soutos. Toda a poboación de Galicia toma parte e saca pro

veito deste proceso de colonización agrícola pero, loxicamente, non son as mesmas as posibili

dades daqueles que cantan só cos seus brazos e os da súa familia cás daqueles que dispoñen 

de servos e traballadores dependentes. Así, vanse acentuando tamén os trazos de desigualda

de social no interior da poboación galega, e estes influentes e acomodados terratenentes serán 

os devanceiros da poderosa nobreza galega, unha vez que, como xa vimos, lle sumen ao seu 

poderío económico o poder público derivado da súa alianza coa monarquía asturiana. 

E é nesa Galicia florecente e dinámica de comezos do século IX, baixo o goberno indis

cutido do rei Afonso 11 de Asturias, na que nace Froilán. 
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A cidade de Lugo nos tempos de san Froilán 

Para a urbe luguesa a caída do Reino visigodo de Toledo ante a acometida islámica fara o de

rradeiro golpe nunha época difícil que se estendera durante tres séculas. Fundada polos ro

manos como centro militar e administrativo e desenvolvida como unha modesta pero vital 

cidade provincial, Lugo sobrevivira a duras penas á crise da romanidade e ao establecemento 

dos reinos xermánicos volvendo ás súas orixes. Bispos e dirixentes militares hispano-godos cu

briran o baleiro deixado polos oficiais imperiais. En efecto, desde comezos do século V, co bis

po Agrestio -aínda que seguramente a existencia dunha comunidade cristiá viña xa de 

antigo-, Lugo aparece como cabeceira dunha diocese católica que abrangue o cuadrante 

norteoriental da vella Gal/aecia. De certo que, coma noutras rexións peninsulares, o bispo ti

vo que asumir a preservación do legado administrativo romano, exercendo no territorio do 

seu episcopado funcións gobernativas, xudiciais e fiscais, así como a representación política 

dos seus diocesanos ante o gobernante xermano. No caso lugués, co conciiio bracarense do 

569, estas responsabilidades incrementáronse co ex~rcicio aunha especie de primacía sobre o 

resto das dioceses cismiñotas do Reino suevo-galaico 11
. 

Seguramente, esta reorganización eclesiástica se correspondía coa existencia dunha cir

cunscrición administrativa dentro do Reino suevo de Braga que, con capitalidade en Lugo, 

cubriría o marco espacial aproximado da actual Galicia desde polo menos mediados do sé

culo VI, aínda que non existen evidencias documentais seguras para probalo. O que si sabe

mos é que a conquista visigoda deulle aínda máis pulo a este crecente protagonismo da 

cidade luguesa. Baixo a monarquía visigoda Lugo convértese na capital da provincia Gallae

ciae, que comprendía o territorio do vello Reino suevo máis, cando menos ata mediados do 

século VII, as veciñas Asturias e Cantabria e o noroeste da Meseta Norte ata o río Cea 12 • 

A fronte desta provincia estaba un dux, residente na urbe luguesa, con plenas competencias 

gobernativas e sobre todo militares. Parece que o traslado da capitalidade galega de Braga 

a Lugo se debeu sobre todo ás súas poderosas infraestruturas defensivas -as afamadas mu

rallas romanas- e á súa óptima situación estratéxica, desde a que asegurar o inestable con

trol visigodo sobre territorio galaico e manter a raía os insubmisos pobos do norte 

peninsular. O feíto de se~ cabeceira eclesiástica, administrativa, política e militar foi vital pa-

ra que Lugo mantivese o seu carácter de centro urbano nun contexto de fonda crise do ur

banismo na Península Ibérica, mentres outras cidades que, como ela, faran capitais dun 

conventus romano entraban nun duradeiro eclipse ou mesmo desaparecían para sempre 

-como Clunia ou Conímbriga-. Unha cidade non se mide tanto polo número dos seus ha

bitantes como por ser centro de servizos e núcleo reitor das comarcas circundantes; o seu 

carácter de capital eclesiástica e política fai o que lle permitiu a Lugo seguir vivo neste tur

bulento período. lsto non obsta para supoñer fundadamente que, a pesar da achega de

mográfica de soldados, cregos e funcionarios -máis importante polo seu significado que 

polo seu número-, a poboación de Lugo estivese en declive e o seu trazado urbano fara 

mudando substancialmente respecto do pasado romano 13 . 

95 

11 Cfr. DAVID, P. "L'organisation ec

clésiastique du royaume sueve au 

temps de Saint Martin de Braga", en 

Eludes historiques sur la Galice et le 

Portugal du V/e au XI/e siéc/e, Lisboa, 

1947, p. 1-182. 
12 Cfr. GARCÍA MORENO, L.A., "Estudios 

sobre la organización administrativa 

del reino visigodo de Toledo", Anuario 

de Histor~ del Derecho Español, XLIV 

(1974), p. 5-156, especialmente p. 

115-149. Un testemuño contemporá

neo en ISIOORO DE SEVILLA, Etimologfas, 

Madrid, 1983, XIV; 4, 29. 
13 "Cuando [ ... ] resurja el Lucus de la 

repoblación, lo hará siguiendo un es

quema urb~no totalmente extraño y 

desconectado de la planificación urba

na de época romana"; cfr. CARREÑD 

GAscóN, C. (coord .). Urbs Romana. 

Los orígenes de Ja ciudad de Lugo, Lu

go, 1995, p. 176. 



" "linvenimus ipsam civitatem deser

tam et inabitabilem factam cum suis 

terminis" (745-02-1 , Arquivo da Cate

dral de Lugo). 
15 Cfr. PoRTELA SILVA, M.J. e GARCIA 

ORO, J., La Iglesia y la ciudad de Lugo 

en la Baja Edad Media, Santiago, 1997, 

passim. 
16 Cfr. BAUÑAS P~REZ, C., Gallegos del 

año Mil, p. 46-54 e D'EM1uo, J., "The 

legend of bishop Odoario and the early 

medieval church in Galicia", en MARTIN, 

T. e HARRIS, J.A. (eds.}, Church, Sta/e, 

Vellum and Stone. Essays on Medieval 

Spain in Honor of John Williams, Lei

den-Bastan, 2005, p. 47-83. 

Logo da súa inopinada vitoria sobre o exército visigodo no 711, que lles abría as portas 

para a conquista da Península, os musulmáns tentaron eliminar calquera posibilidade dun 

reagrupamento cristián golpeando militarmente nos principais centros administrativos e de

fensivos do extinto Reino de Toledo. É así como chegaron a Lugo no ano 714, baixo o man

do do propio Musa ibn Nusayr, o primeiro gobernante islámico de al-Andalus. Descoñecemos 

o alcance da resistencia -se a houbo-, se os musulmáns deixaron unha guarnición na ci

dade e, de ser este o caso, canto tempo se mantivo esta, aínda que nós persoalmente incli

námonos a pensar que a presenza islámica no Noroeste peninsular foi máis ben efémera. 

O que si sabemos é que, logo da súa retirada, deixaban tras de si unha cidade descabezada: 

os administradores civís e eclesiásticos da cidade desapareceran, fuxidos, deportados ou eli 

minados. Como xa dixemos, era o seu carácter de centro administrativo e relixioso o que lle 

dera entidade e persistencia a Lugo. Perdido este carácter, a cidade, sinxelamente, veuse abai

xo. De aí que as fontes da época falen dela como unha urbe deserta e destruída 14
, a pesar d€ 

que sabemos que os danos infraestruturais non puideron ser l'JIOÍ cuantiosos e non existe 

probas arqueolóxicas de grandes destrucións -como a propia persistencia física das muralla 

e, moi posiblemente, da primitiva catedral visigótica indican-. Tamén semella que polo me

nos parte da poboación urbana se trasladou extra muros a vivir no rural e que, mesmo den

tro das murallas, os campos e o gando ocuparon o lugar deixado polas grandes residencias 

urbanas -de feíto, afnda no século XIV, as leiras e cortiñas alternaban no propio centro d€ 

Lugo con igrexas, vivencias e comercios15
• 

Daquela Lugo terfa podido seguir o camiño de devastación e abandono que emprende

ron as outras cidades galaicas de non ser por dous feítos fundamentais que se producirori 

cara a mediados do século VIII: a chegada do bispo Odoario e os seus seguidores, e a pene

tración do Reino asturiano por territorio galego. Hoxe en día non hai dúbidas fundadas sobre 

a historicidade básica da figura de Odoario e do seu labor repoboador, que semella perfecta· 

mente demostrado 16 a pesar da interpolación e manipulación da documentación con el rela· 

cionada . Segundo parece, Odoario, bispo hispano-godo dunha innominada sé norteafricanó 

que seguramente estivera en tempos na órbita do Reino visigodo, incapaz de aturar a cre

cente islamización da súa terra e as restricións impostas ao exercicio das súas funcións ecle

siásticas, decidiu trasladarse cara á Península acompañado de parte dos seus diocesanos 

Vendo que alí a situación non era moi diferente da do seu lugar de procedencia, continuoL 

a súa viaxe ata se asentar na cidade de Lugo, tal como vimos que fixeran varios eclesiásticos 

exiliados noutros puntos de Galicia. Evidentemente, a súa chegada non é un feíto accidenta l. 

Por unha banda, contou coa incitación da monarquía asturiana, desexosa de presentarse co

mo protectora da fgrexa hispana e necesitada de aliados no seu intento de estender os seus 

dominios por territorio galaico. Pola outra, todo indica que a súa instalación en Lugo respon

de tamén á demanda dos seus propios habitantes, entre os que contou con colaboración e 

apoio: un bispo á procura de bispado e unha cidade á procura de bispo tiñan todas as posi

bilidades de xuntarse en proveito mutuo. Non é unha esaxeración, polo tanto, que se fale de 

Odoario como dun segundo fundador de Lugo. Baixo a súa dirección, co apoio da monarquía 



asturiana e o das elites locais, e co esforzo conxunto de nativos e inmigrantes, a cidade vol

veu á vida : restablecéronse as estruturas diocesanas e os cultos na catedral de Santa María, 

habitáronse, cando menos parcialmente, os barrios de intra muros ao tempo que se reorga

nizaban e puñan en mellar grao de explotación e aproveitamento económico -os arra baldes 

agrícolas, e establecéronse lazos de alianza coa veciña monarquía de Afonso 1 de Asturias . De 

novo Lugo volvía ser un centro urbano relevante por máis que, seguramente, a súa situación 

demográfica fora aínda ~oi precaria e a maioría da poboación vivira dedicada á agricultura é 
mesmo fóra das murallas. 

A posición de Lugo viuse aínda máis robustecida coa súa incorporación aos dominios do 

Reino asturiano. Xa fixemos mención do destacado papel que o rei Afonso 1 (739-757) de

sempeñou na reconstrución de Lugo e dos estreitos vínculos que mantiña co bispo Odoario, 

protexido seu e á vez gran propagand ista da lexitimidade da realeza ástur. Caben dúbidas 

sobre se a cidade luguesa estaba xa en tempos do devandito monarca baixo autoridade as

turiana directa, pero, indiscutiblemente, logo das campañas militares do seu filio Fruela 1 

(757-768) contra dos magnates rebeldes galegas Lugo pasou a formar parte integral do Rei

no de Asturias. A importancia desta incorporación, que as fontes asturianas virtualmente 

non mencionan, non pode ser minimizada: Lugo era sen dúbida a meirande cidade do Reino 
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Imposta procedente da 

igrexa de San Xes de Francelos; 

Ribadavia (Ourense), segunda 

metade_do século IX. Museo 

Arqueolóxico Provincial de 

Ourense (CAT. nº 17) 



11 A vitoria do reí Silo arredor de 

775-780 tivo lugar en Montecubeiro

Castroverde no 791; o monarca Ver

mudo 1 foi vencido polos musulmáns 

en Burbla, nos Aneares leoneses; en 

821 Alonso 11 esmagou un exérci to 

musulmán en Narón-Portomarfn; e na 

década do 630 a rebelión do mauro 

Mahmud fol contlda no castro de San

ta Cristina-Sarria. Lugo parece ser tan

to o obxectlvo destes ataques contra da 

monarquía asturiana en Galicia como a 

punta de lanza da reacción desta. 
1ª Cfr. Crónica Rotense, p. 142: "Ra

nimirus prínceps [ ... ) Gallecie in par

tí bus se contulit et in ciuitatem 

Lucensem exercitum quoadunauit''. 

ldem en Crónica Ovetense, p. 143. 
19 "Sub urbe lucense Tamega" (934-

03-11 , Tumbo de Celanova. Trátase de 

San Xiao de Támoga, Cospeito). Villa 

quam vacilan! Villa Stephani, comitatu 

de Froian, territorio Lucensi (948-01-

14, Tumbo de Samas. É San Pedro de 

Froián, Sarria). Os exemplos son innu

merables e de época ben anliga: cfr. 

GoNzALEZ LoPo, Froilán de Lugo .. ., op. 

cil, p. 23-24. 
211 Cfr. 910-06-7, Tumbo Vello da ca

tedral de Lugo. 

asturiano durante a segunda metade do século VIII e nese mesmo período, que saibamos, o 

de Lugo era o único bispo existente no reino. O posterior desenvolvemento das novas fun

dacións urbanas de Oviedo e Santiago de Compostela iríalle restando protagonismo ao lon

go do IX, mais convén ter moi en conta que en tempos de san Froilán Lugo era a capita l 

Galicia e, seguramente, no conxunto do reino só era superada en importancia pola propia 

sé rexia de Oviedo. Todo parece indicar que, desde mediados do século oitavo, Lugo, grazas 

á súa óptima situación estratéxica nas rutas de Galicia a Asturias e á súa condición de cida

de amurallada e metrópole eclesiástica, converteuse en punta de lanza da penetración as

turiana en Galicia e de defensa avanzada das fronteiras occidentais do reino. Moi 

posiblemente contaba cunha guarnición militar e é probable que os reis de Asturias residi

sen alí algún tempo, como demostra o destacado papel que a cidade desempeñou nas cam

pañas militares contra dos rebeldes galegas e os ataques musulmáns contra territorio galaico 

neste período 17
• 

A plena integración da Galicia nuclear no espazo político asturiano, levada a cabo, como 

dixemos, en tempos de Afonso 11 (791-842), salientou aínda máis a posición sobranceira da 

urbe lucense, convertida desde agora en cabeceira da rede administrativa e militar de gober

no e defensa da Galicia asturiana . No ano 842, cando morreu o rei Afonso, o presunto her

deiro -o futuro Ramiro 1 (842/43-850)- estaba ausente da capital do reino, circunstancia 

aproveitada polos seus rivais políticos para pór no trono a Nepociano, cuñado do defunto go

bernante. Mais Ramiro, lonxe de se conformar coa súa relegación, encamiñouse a Lugo, on

de foi recoñecido como soberano, e xuntou os exércitos da provincia; logo dun tempo de 

preparativos dirixiuse a Asturias, venceu o seu rival pola forza das armas e fíxose co total con· 

trol do reino' ª· Este feito demóstranos tanto o estreito vencello que se establecera entre Ga· 

licia e a dinastía real asturiana como o papel de capital política e militar de Galicia qUE: 

desempeñaba agora a cidade de Lugo. Moi posiblemente era xa lugar de residencia dun con· 

de e centro administrativo dunha extensa rexión: isto parecen indicar as mencións a lugare~ 

ben distantes da propia cidade como in territorium lucense ou sub urbio /ucensis 19
• Posterior· 

mente, coa extensión da rede administrativa condal, o conde de Lugo reduciu a súa área di 

recta de control, aínda que exercía seguramente funcións de supervisión sobre todos o~ 

condes do territorium Lucensi, unha gran circunscrición administrativa que comprendía as te 

rras entre os ríos Eo, Sor, alto Navia e Sil medio2º. 
De igual maneira, desde Odoario, Lugo é a sé episcopal dunha das máis senlleiras dioce 

ses de Galicia, centro non só relixioso, senón tamén político e económico duns extensos te· 

rritorios que o labor repoboador dos seus bispos e a xenerosidade rexia non fixeron máis e 
aumentar co paso do tempo. Por iso, non é de estrañar que cando, arredor do ano 830, Afon

so 11 decidiu restaurar e reorganizar a xerarquía eclesiástica nos seus dominios galaico-astu

rianos, optara por outorgarlle a dignidade arquiepiscopal e o título de metropolitano da 

abandonada cidade de Braga -fóra dos seus dominios polo momento- ao bispo de Lugo, 

quen exerceu o papel -en parte simbólico pero con evidentes repercusións prácticas nas es

truturas polfticas do reino- de primado da lgrexa astur-galaico-leonesa entre os anos 830 e 



1095, aproximadamente21 . Desta maneira, Lugo era no tempo da infancia de san Froilán a ca

pital administrativa e eclesiástica de Galicia e a segunda cidade do Reino de Asturias, e ocu

paba unha posición de honra e privilexio só comparable á que gozara en tempos do Imperio 

Romano. De todos os xeitos, esta senlleira posición non pode facer esquecer o feito de que 

moi posiblemente só a catedral e a área circundante debían estar densamente habitadas, 

mentres o resto do territorio dentro das murallas posiblemente estaba baleiro ou ocupado na 

súa maior parte por casas de labranza, campos e prados. 

Aínda no ano 91 O o monarca Ordoño 1 tiña que ordenarlles aos condes da provincia lu

guesa xa mencionada que se asentaran na cidade de Lugo, reconstruíran as vivencias xa exis

tentes na urbe e no seu couto circundante, e habitaran nelas coas súas familias e servidores22
, 

0 que indica claramente que as pegadas das pasadas destrucións e abandono eran palpables 

na paisaxe urbana luguesa e que aínda restaba moito para que este esplendor externo se vira 

acompañado dun desenvolvemento demográfico positivo e consolidado no_ interior da cidade. 

Bispos, condes e repoboadores nos tempos de san Froilán 

Os acontecementos do ano 842 que conduciron á entronización de Ramiro 1 son un fiel re

flexo do éxito da integración de Galicia no Reino ástur e da importancia da cidade de Lugo 

dentro dese espazo político. A asociación entre as terras e os homes de Galicia e o Reino de 

Asturias, e entre a nobreza galaica e a monarquía ovetense son, en boa medida, o funda

mento e motor da expansión que vai coñecer o reino na segunda metade do século IX, que 

terá o seu impacto tanto na urbe lucense como na propia vida do santo lugués. Dá comezo 

así a chamada "reconquista e repoboación" do terzo setentrional da Península Ibérica, que 

debemos entender basicamente como un proceso de expansión territorial, colon ización agrí

cola e restauración da vida urbana que estende as fronteiras do Reino ástur-galaico ata a liña 

Douro-Mondego, lindando xa cos territorios baixo directa autoridade do emirato cordobés. 

Este proceso consiste na implantación das estruturas políticas e sociais do reino sobre os te

rritorios incorporados que, en abondosos casos, comprende tamén o asentamento de po

boacións inmigrantes vi_das do Norte para complementar o escaso número de habitantes dás 

rexións afectadas -baixo ningún concepto desertas demograficamente. 

Durante o goberno do rei Ordoño 1 (850-866) procédese á extensión do dominio real ata 

o curso inferior do río Miño e o alto Limia . Trátase dunha repoboación planificada baixo a di

recta supervisión da monarquía, que comeza coa ocupación e restauración da vida urbana e 

administrativa nas cidades da zona para logo irse estendendo de xeito radial polas comarcas 

circundantes, prestándolle especial atención á defensa do territorio e á revitalización dos cen

tros relixiosos e políticos. Unha vez trazadas as grandes liñas da reorganización do territorio, 

permítese a actuación privada de presores -nobres, comunidades relixiosas, familias campe

siñas- para complementar a actuación oficial e completar o proceso de revitalización das te

rras incorporadas, pero sempre baixo aprobación e supervisión do poder público, a quen lle 
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21 Para o contexto histórico e a inter

pretación da documentación relativa a 

esta translación cfr. BALIÑAS PÉREZ, C, 

Do mito á realidade ... , op. cit., p. 547-

551. "Regiamque sedem Ermenegildus 

tenet, Flaianus Bracare Luco episcopus 

arce" ("A sé rexia [de Oviedo] tena 

Hermenexildo, Flaviano a de Braga, 

bispo na praza de Lugo", Notitia Epis

coporum, Crónica Albeldense, p. 158, 

ano 881). 
22 Cfr. nota 20 supra. 



compete a legalización da apropiación do espazo23 . O movemento reconquistador e repo

boador proseguirá por terras do futuro Portugal baixo o goberno de Afonso 111 o Magno (866-

91 O) e cun protagonismo moito maior pola banda da nobreza galega, coa ocupación entre 

868 e 880 das terras situadas entre o Miño e o Douro e, finalmente, entre 880 e 920, do te

rritorio entre o Douro e o Mondego. Non é este o lugar para afondar na tremenda significa

ción histórica deste non ben coñecido proceso expansivo ca que os galegas levaron as súas 

tradicións sociais, os seus usos agrícolas e, sobre todo, a súa lingua a estes territorios, po

ñendo as sementes da "Gran Galicia" altomedieval e da futura nación portuguesa. 

Mais para os obxectivos da nasa pescuda -centrada en Lugo e en san Froilán- resulta 

moito máis relevante o contemporáneo proceso de reconquista e repoboación da Meseta 

Norte e, máis precisamente, do seu cuadrante norteoccidental, o futuro territorio leonés. En 

efecto, afnda que os habitantes da Galicia oriental tiveron unha significativa presenza na re

poboación, sobre todo dos territorios situados entre o Miño medio e o alto Limia, como evi

dencian os topónimos ourensáns Queiroás e Queirogais -naturais de Quiroga- e Sarreaus 

-naturais de Sarria- e a sinalada participación en todo o proceso repoboador desde o Mi

ño ata Coimbra do magnate de Portomarín, Hermenexildo Gutiérrez -o avó de san Rosen

do24-; a súa participación no proceso repoboador semella terse orientado sobre todo cara ás 

terras bercianas e leonesas, do que é mostra a propia peripecia vital do noso suxeito. 

O pulo inicial da ocupación das chamadas terras forismontanas --0.de alén dos montes

correspondeulle ao propio rei Ordoño 1, quen fixou as liñas mestras da integración da rexión 

e se ocupou persoalmente da ocupación e restauración das cidades episcopais de Astorga e 

León, centro desde entón dos dominios reais na zona e futura capital do reino desde come

zos do século X25 . Mais antes de dar o arriscado paso de saír das fronteiras naturais do reino, 

protexidas polas cadeas montañosas da Cordilleira Cantábrica, Os Aneares e O Courel, a cam

po aberto, cumpría establecer unha cabeza de ponte no Bierzo. Esta misión foille encomen

dada a un home da máis estreita confianza do soberano, o seu cuñado Gatón -o home da 

única irmá de Ordoño 1-, conde de Triacastela, daquela a principal vía de acceso á Meseta 

23 "Ómnibus notum este o quod pre

hendiderunt villas sub nomine regis 

comites vel forciores de stirpe antico 

que a gentibus fueran! dissipata per 

spacia terrarum [ .. . ] in ripa Minei" 

(951-03-5, Tumbo A de Santiago). Pa

ra isto e o que segue cfr. BAUÑAS PÉREZ, 

C. ,"La Reconquista gallega del Norte 

de Portugal: una reaproximación", en 

DAosoN, T.J. , ÜAKLEY, R.J. e OosER DE 

BAUBETA, P.A., New frontiers in Hispanic 

roo 

and Luso-Brazilian Scholarship, Lewis

ton-New York, 1994, p.17-31. 
24 Para un maior coñecemento deste 

destacado protagonista da historia al

tomedieval de Galicia cfr. SAEz SAN

CHEZ, E. , "Los ascendientes de San 

Rosendo", Hispania, VIII (1948), p. 3-

76e179-233; e BAUÑAS PÉREZ, C., Ga

llegos ... , op. cit., p. 83-109 ("La mano 

derecha del rey: el magnate repoblador 

Hermenegildo Gutiérrez"). 

25 "Ordonius [ ... ] regnavit annis XVI I. 

lste christianorum regnum cum Dei iu· 

bamine ampliauit. Legionem atque As

turicam simul cum Tude et Amagia 

populauit multaque et alía castra mu

niuit" (Crónica Albeldense, p. 175). 



desde Galicia . Gatón encargouse da ocupación do Bierzo, pa

ra o cal trouxo consigo colonos galegas -que deixaron a súa 

pegada na toponimia e na fala da zona- pero tamén mozá

rabes, tanto aqueles xa asentados en Samos e no val de Sa

rria26 como os que estaban chegando neses intres de 

al-Andalus -onde o conflito entre os gobernantes musul

máns e os seus súbditos cristiáns estaba en plena eclosión

e que deixarían tamén o seu recordo na toponimia e na ar

quitectura da rexión 27 . 

Este mesmo modelo poboacional foi seguido posterior

mente en León e no val do Esla polo propio rei, quen com

plementou a poboación local con achegas demográficas 

vidas tanto dos seus dominios galaico-asturianos como do is

lamizado sur peninsular28
. Aínda que as fontes lle atribúen a 

ocupación inicial da cidade de Astorga ao propio-rei, parece 

que cando menos a súa restauración á vida urbana foi obra 

do mesmo conde Gatón, que trouxo consigo poboadores do 

Bierzo e instalou na sé o seu primeiro bispo, lndisclo, despois 

da época islámica, antes do ano 85429
. A vinculación do ga

lega conde Gatón con Astorga e O Bierzo continuaría co seu 

filio Sarracina, que o sucedeu nas súas atribucións condais30 . 

Mais, unha vez ocupadas xa as principais cabeceiras ur

banas, e restaurada mínimamente a rede administrativa e 

eclesiástica, non rematara aínda o traballo do rei e dos seus axentes. Cumpría asegurar a co

lonización do territorio, labrando as terras, fundando aldeas, instituíndo ou restaurando igre

xas e mosteiros. lsto era máis fundamental aínda porque, ao revés que na maioría do territorio 

galaico meridional, nestas terras expostas e sen barreiras naturais protectoras a ameaza dun 

26 Así, o rei Ordoño 1 concédelles aos 

monxes cordobeses Vicente e Audofre

do, ca gallo da súa restauración do 

mosteiro de Samas: "villas in territorio 

Bergido, villa vocabulo Viogio, ecclesia 

vocabulo sancti lohannis et sancti Step

hani" ([857]-04-17, Tumbo de Samas). 
21 Cfr. o traballo de Milagros Guardia 

neste mesmo volume. 
2ª "Hordonius [ ... ) Ciuitates ab anti

quitus desertas, id est, Legionem, As-

toricam, Tudem et Amagiam Patriciam 

muris circumdedit, portas in altitudi

nem posuit, populo partim ex suis, 

partim ex Spania aduenientibus im

pteuit" (Crónica Rotense, p. 144). Cfr. 

REGLERO DE LA FUENTE, C.M., "La ocupa

ción de la cuenca del Duero leonesa 

por el reino astur", en FERNANDEZ CON

DE, F.J. (ed.), La época de Alfonso 111 y 

San Salvador de Valdediós, Oviedo, 

1994, p. 127-150. 

29 "Tempore domini Ordoni, quando 

Astorica populaverunt [ ... ] eam (vi

llam) prendidit domni Ordonii quando 

populus de Bergido cum illorum comi

té gaton exierunt pro Astorica popula

re" (878-06-6, FLóREZ, E., España 

Sagrada, t. XVI, p. 424-426). Nun do

cumento leonés de 854-05-6 (publica

do por Sánchez-Albornoz) o rei 

Ordoño ad populando Astorica confir

ma unhas presurias e encárgalle o 
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Alonso 111 o Magno. 

Tumbo A, 1129. Fol. 1vº. 

Arquivo da Catedral, 

Santiago de Compostela 

cumprimento das súas decisións ad 

posidentem Astorica (sen dúbida xa o 

conde Galón). 
30 "Sarracinus Astorice et Berizo co

mes" (PÉREZ DE URBEL, J" Sampiro: su 

crónica y la monarqufa leonesa en el 

siglo X, Madrid, 1952, p. 291 . Ano 

899, aproximadamente). 



31 "lpsisisque diebus [Afonso 111] alía 

hostrs in Uergido ingressa, usque ad ni

ci lum est interemta .. . lpsisque diebus 

sub era DCCCCXVI [ano 878) [ ... ) aste 

sarracenorum ex Cordoua Asturicam at

que Legionem uenit [ .. ). in locum Po

luoraria apud flubium Urbicum [río 

Órbigo) a príncipe nostro interfecti 

sunt" (Crónica Albeldense, p. 176-177). 
32 Para o caso de Froilán cfr. GoNzA

LEZ Loro, D., Froilán de Lugo .. ., op. 

cil., p. 42-58. Para o de Xenadio, cfr. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, C., ÜURANY CASTRl

LLO, M., "El Bierzo en la época de Al

fon so 111"' en FERNÁNOEZ CONDE, F.J. 

(cd.), La época ele Alfonso 111 .. ., op. 

cil., p. 151 -163. 
33 "Territorio Bracharensi [ ... J per 

terminas de Lamazares quam nuper 

Pelagius filius Petri per nostram ordi

nationem [Alonso 111) extirpe prehendi

dit" (899-05-6, Tumbo A de Santiago). 

"Pelag ius Bregantie comes" (Crónica 

de Sampiro, p. 291 ). 
34 Cfr. un caso paradigmático no ano 

1025 en BALIÑAS PtREZ, C., Gallegos .. ., 

op. cil., p. 52-54. 
35 Fruela, conde de Lugo, cfr. 861-

06-5, Arquivo da catedral de Lugo. Pa

ra a historia da súa usurpación do 

trono asturiano cfr. Crónica Albelden

se, p.176 e Crónica de Sampiro, p. 275 

(moi significativamente, as crónicas 

oficiais inspiradas por Alonso 111 non 

mencionan o suceso). Temas en pro

xecto un estudo máis detallado deste 

singular personaxe. 

contraataque musulmán era un risco omnipresente e, de feíto, durante preto dun cuarto de 

século despois da ocupación, estas comarcas foron obxectivo das tropas cordobesas31. Aí se 

enmarca o labor fundacional de Froilán por terras de Valcárcel, o Curueño, o alto Esla e máis 

tarde en terras zamoranas, así como o do seu compatriota e colega Xenadio por territorio ber

ciano e nos Montes de León 32
. Fundar ermidas e restaurar cenobios non era só un labor pia

doso, implicaba tamén habitar e poñer en explotación zonas pouco poboadas e crear nelas 

centros de control do territorio, actuar, en suma, como axentes da política rexia e líderes da 

colonización . Por iso, non é tan sorprendente como parece, e como tentan mostrar os seus 

relatos haxiográficos, que tanto Froilán en León como Xenadio en Astorga rematasen sendo 

bispos e gobernantes destes territorios fronteirizos, en cuxa ocupación e integración no Reino 

de Asturias colaboraran tan decisivamente os dous píos eremitas. 

Entrementres, a terra natal de san Froilán estaba tirando igualmente proveito da nova 

conxuntura histórica . A onda reconquistadora e repoboadora polas terras do Sur tivo tamén 

o seu impacto positivo na propia urbe luguesa, a pesar do progresivo distanciamento xeo

gráfico das frontes de expansión . En primeiro lugar, Lugo ficaba agora no centro mesmo 

dunha encrucillada de camiños que comunicaban entre si os puntos cardinais do ampliado 

reino. As rutas que ían e viñan da capital rexia, Oviedo, a Santiago, Ourense, León, Astorga 

e Samos conflufan no seu espazo urbano e dábanlle aínda máis importancia estratéxica e, 

progresivamente, tamén económica . Ademais, en calidade de titular da sé arquiepiscopal bra

carense, o bispo de Lugo, logo da súa reocupación arredor do ano 870 polo conde Paio Pé

rez de Bergantiños33, recibiu a posesión da cidade e do patrimonio eclesiástico de Braga, que 

estarían no seu poder ata o ano 1070. Os bispos lugueses sacarían grandes beneficios eco

nómicos destas posesións alén do Miño e ocuparíanse afervoadamente de estender os seus 

dominios portugueses, sen dubidar incluso en retocar a súa historia previa -aí dan comezo 

as famosas interpolacións da documentación relativa a Odoario34 . 

Como xa dixemos, ademais, Lugo desempeñaba dentro do Reino asturiano no século lX 

un papel fundamental como capital virtual de Galicia, ocasional residencia real e centro dunha 

extensa circunscrición administrativa que comprendía virtualmente o actual territorio da pro

vincia de Lugo. Ao mesmo tempo, seguía a ser a principal praza fortificada da monarquía as

turiana en territorio galega -unha das razóns da estupenda conservación das súas murallas 

romanas- e, moi probablemente, estaba dotada dunha guarnición militar permanente. Non 

é estraño, daquela, que os condes de Lugo exerceran unha especie de primacía dentro da ad

ministración rexia en territorio galega e tiveran ao seu dispar un tremendo potencial político 

e militar, o que lles permitía desempeñar tanto o papel de principais lugartenentes da mo

narquía asturiana como incluso de rivais da súa supremacía. O primeiro en decatarse das po

sibilidades que o seu senlleiro posto lle proporcionaba foi o conde de Lugo, Fruela Xemúndiz, 

quen no ano 866, aproveitando a inopinada e temperá morte do reí Ordoño e a curta idade 

do seu presunto sucesor, o futuro Afonso 111 -daquela apenas un adolescente-, se apropiou 

do trono de Oviedo e obrigou o seu lexítimo herdeiro a fuxir a Castela35 • Descoñecemos as 

motivacións do conde lugués para pretender o goberno do reino -non parece ser de sangue 
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Páxlna anterior: 

Lápida con inscrición de cruz 

latina, castelo-lortaleza de 

Alonso 111 en Oviedo. Época 

de Alonso 111 (866-910) . Museo 

Arqueológico de Asturias, 

Oviedo (CAT. nº 18) 

Cruz de Santo Adrián 

de Amladoso , século X. 

Museo Arqueolóxlco 

Provincial de Ourense 

(CAT. nº 16) 

JG A comezos do ano 867 o rei Alon

so 111 devólvelle á sé de lria a villa de 

Carcacfa, usurpada por Fruela (867-

01 -20, Tumbo A de Santiago). Trátase 

da actual parroqu ia de San Pedro de 

Carcacfa-Padrón. 

37 Para as razóns destas revoltas, a 

identidade dos seus protagonistas e a 

súa resolución final , cfr. BALl~As P~AEZ , 

C., Do mito .... op. cit .. p. 604-628. 
38 A historia de Flacidio e os irmáns 

Tritóniz aparece reflectida nun docu

mento de 875-03-1 pertencente ao 

Tumbo Novo de Lugo e editado por 

Antonio Garcfa Conde. 
39 Cfr. 883-08-9, Tumbo A de San

tiago; 899-05-6, e Crónica de Sampi

ro, p. 291 (ano 899). 

rexio e as súas orixes familiares posiblemente estaban en Galicia36
- ; pero si sabemos que a 

súa posición era forte dabondo como para manterse no trono de Oviedo un certo tempo, e 

que os fieis á dinastía real, incapaces de se desfacer do usurpador doutro xeito, tiveron que 

asasinalo, o que revela que contaba con apoios dentro da clase gobernante. 

Non moitos anos despois, de novo Lugo e o seu gobernador. volvían representar un peri

go para a estabilidade do reinado de Afonso 111. Capitalizando o descontento de parte da no

breza galega co goberno do monarca37, Flacidio, comes Galliciae, ergueu a bandeira da 

revolta na cidade de Lugo, e al í se atrincheirou en aberta resistencia á autoridade rexia. O m.o

narca, que estaba de campaña na fronteira , tivo que xuntar os seus exércitos e sol icitarlle axu

da ao conde de Castela para esmagar pola forza a insurrección, a comezos do ano 875. 

A resistencia dos rebeldes e a intensidade dos enfrontamentos deberon ser considerables 

pois, no contexto da represión da revolta, o rei procesou a Flacencio e Aldoreto Tritóniz, pro

pietarios da igrexa de San Xiao de Mos na veciñanza de Lugo, acusados de terlles dado mar

te a varios seguidores d.o conde castelán no conflito precedente; o singular é que a 

documentación38 nos informa de que ambos os dous irmáns eran membros da corte rexia, un 

dato relevante á hora de exemplificar a crecente influencia da aristocracia galega en xeral e 

luguesa en particular nas esferas de decisión política no Reino de Asturias. Finalmente, nas úl

timas décadas do século IX, o goberno de Lugo recaeu no conde Ero, fiel colaborador da mo

narquía e pai da fundadora do mosteiro de Ferreira de Pallares39 • 

Precisamente para contrapesar a súa dependencia da poderosa e, ás veces, rebelde no

breza galega, Afonso 111 (866-91 O), seguindo o precedente dos seus devanceiros, apoiouse na 

lgrexa galega -o outro gran poder de Galicia-, enchéndoa de concesións territoriais e pri-



vilexios pero tamén someténdoa ás súas estratexias políticas. En efecto, desde mediados do 

século noveno, constatamos que a administración e goberno das sés episcopais e dos princi

pais centros monásticos de Galicia son confiadas a persoeiros alleos ao país e á súa clase di

rixente4º. Así, o mosteiro de Samos élle encomendado primeiro ao bispo mozárabe Fatal e 

logo ao seu compatriota o abade Ofilón de Córdoba; o primeiro bispo de Ourense logo da 

restauración repoboadora é o tamén mozárabe Sebastián, prelado exiliado de Arcábrica; e o 

bispo Adaulfo 11 de lria foi substituído, por directa intervención rexia, polo monxe cántabro 

Sisnando de La Liébana. Nesa mesma liña, o rei Ramiro 1 confioulle o bispado de Lugo a Gla

di la (ca. 845-870), abade do mosteiro asturiano de San Pedro e San Paulo de Trubia e home 

de confianza da monarquía, quen destaq:>u polo seu labor de reorganización diocesana e po

la imposición da autoridade episcopal sobre dos cregos e vasalos do bispado41. Así, para fi

nais do século IX, a lgrexa galai'co-asturiana tíñase convertido en parte do aparato de poder 

do rei, quen podía entón gabarse de que "os devanditos prelados da lgrexa, entre a xente po

la rexia prudencia brillan resplandecentes" 42 . Non é estraño, polo tanto, que cando a come

zos do século X o vello rei Afonso 111, enfrontado a parte da súa nobreza e condicionado pola 

rivalidade entre os seus tillos pola sucesión, se dispuña a cubrir as vacantes episcopais de Le

ón e Astorga recorrera a Froilán e Xenadio, respectivamente: pola súa condición de galegas 

non tiñan vencellos famil iares coa aristocracia da zona -pero coñecíana ben polas súas acti

vidades monásticas e repoboadoras-, como eremitas e monxes ficaban fóra das camarillas 

dentro da lgrexa diocesana e, pola súa humilde ascendencia social, non tiñan vínculos coas 

grandes familias da nobreza e dependían enteiramente do apoio rexio para o exercicio das 

súas competencias. 

Aínda que logo da seu pasamento a ·súa memoria quedou axiña sumida nun certo es

quecemento e preservada só nas marxes da lenda haxiográfica, a vida de Froilán de Lugo é, 

como vimos nas páxinas precedentes, testemuño dunha terra e duns tempos tamén eles por 

veces esquecidos ou mal entendidos pero nos que se puxeron en boa medida as bases da no

sa historia. En máis dun sentido, a súa elección como santo patrón de Lugo é a fonda iden

tificación do seu culto e a súa festa coa identidade mesma da cidade fanlle xustiza poética e 

histórica a unha figura que encarna na súa traxectoria vital a historia mesma da súa terra e a 

súa xente. Oxalá nunca se esqueza que unha vez, "houbo un varón de vida venerable, FrÓi

lán, bispo, nado no suburbio de Lugo, en Galicia "43. 
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(Crónica Albeldense, p. 158). 
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tomada de GoNzALEZ LoPo, D., Froilán 

de Lugo .. ., op. cit., p. 23. 





Froilán, Tábara e os scriptoria monacais 

No folio 101 da Biblia Sacra, conservada na catedral de León (ms. 6), o escriba responsable 

de tan magna obra, Juan, diácono, intercalou no texto bíblico unha biografía do que fara bis

po de León, Froilán, ao que recoñece como o seu mestre. O códice foi rematado no ano 920 

baixo a dirección de Vimara. Malia o inevitable ton propio do panexírico haxiográfico, Juan 

ofrécenos algúns datos esencia is para reconstruír a vida deste personaxe nacido "in sub hur

bium lucense hortus cives gallecie" e consagrado bispo da sé rexia, León, polo rei Afonso 111 

en 900, cargo que ostenta ata a súa marte en 905 . 

Froilán, que se converte en pouco t~mpo e segundo unha tradición ben representada en 

bispo-santo, é un relevante exemplo, xunto con outros casos que nos ocuparán máis adian

te, do personaxe que comparte o mundo e os seus "perigos" cunha rigorosa ascese que o le

va a se refuxiar durante determinados períodos da súa vida na práctica eremítica. A isto 

uníalle, segundo o seu biógrafo, unha gran capacidade de comunicación, que o converteu 

nun efectivo predicador, e uns poderes visionarios que redondearon a súa imaxe de magnífi

co profeta. As súas calidades foron aproveitadas de xeito moi consciente polo daquela mo

narca leonés Afonso 111. 

O seu periplo vital, desde o seu Lugo natal, inclúe un itinerario evanxelizador por terras 

galegas ata que a súa decisión de optar pala vida eremítica o leva ás montañas leonesas. Ne

sas terras, como consecuencia inevitable da súa capacidade para convocar e convencer as 

xentes, funda distintos mosteiros ata que é chamado ante a corte real, no ano 875, onde re

cibe o encargo do rei de se internar en territorios fronteirizos e contribuír, erixindo novas fun

dacións monásticas, aos labores de ordenación e explotación de territorios, conquistados a 

al-Andalus ou simplemente ocupados, en beneficio do Reino leonés. Cóntanse entre eles os 

mosteiros de Tábara e de Moreruela na actual provincia de Zamora; eran centros que, se

gundo a tradición froitosiana, ben encarnada por Froilán, e seguindo prácticas habituais do 

monacato nestes momentos, se organizaban baixo o sistema pactual e, coñ toda probabili

dade, eran dúplices ou familiares 1 . Trátase do mellar procedemento para que se convertesen, 

efectivamente, en centros de explotación e novas núcleos de poboación, e que respondesen 

aos intereses do reino en expansión neses momentos. 

O perfil que, malia o carácter conciso das fontes, se deduce de Froilán é o dun bo orador 

e animador de masas, mais de baixa formación intelectual2• Talvez por isto forma un tándem 

moi efectivo con outro monxe que adoita quedar máis esvaecido tras a súa sombra : Atilano. 

Del coñecemos o brillante final da súa carreira, como bispo de Zamora, e indicios varios que 

nos ilustran sobre as súas orixes e percorrido vital . En efecto, sabemos da súa procedencia rio

xana -das abas do Moncayo ou de Tarazana, segundo noticias máis precisas- e do seu 

amor polos libros, que lle proporcionou unha boa formación . Non podemos asegurar que se

xa correcta, pero sen dúbida é sedutora, a noticia que transmite Ambrosio de Morales; se

gundo el, conservábase en Sahagún un códice de santo Jldefonso de Toledo que fara copiado 

por un Atilano, monxe de Domnos Santos -San Facundo e San Primitivo de Sahagún- e 
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1 Cfr. 81SHKO, C.J., "Gallegan pactual 

monasticism in the repopulation of 

Castile", en Estudios dedicados a Me

néndez Pida/, t. JI, Madrid, 1951, p. 

513-531 ; DIAZ y DIAZ, M.C., "El mona

cato fructuosiano y su desarrollo", en 

El Monacato en la Diócesis de Astorga 

durante la Edad Media, Astorga, 1995, 

p. 31-48; e ANDRADE CERNADAS, J.M., E/ 

monacato benedictino y la sociedad de 

la Ga/icia Medieval (Siglos X al XIII}, A 

Coruña, 1997. 

2 Véxase GoNzALEZ Lo Po, D .L., Froi

lán de Lugo, Lugo, 2005. 





despois bispo de Zamora 3. A súa decisión de dedicarse ávida eremítica pono en contacto, ¿ou 

sería ao revés?, con Froilán e xuntos son protagonistas das tarefas de fundación dos devan

ditos cenobios nas fronteiras meridionais do reino . 

Do seu labor quédanos só unha imaxe, tardía pero evocadora quizais dunha actividade 

oculta e efectiva, no mosteiro de Tábara; trátase da célebre turris alta et lapídea ilustrada nun 

folio do chamado Beato de Tábara4
, na que o miniaturista Emeterio, que culminou esta obra 

no ano 970, resume o conxunto do mosteiro, talvez por ser o seu elemento máis significati

vo. Está formado por unha alta torre construída en pedra, á que se lle apega un pavillón, a 

domus scriptorium, morada do seu fatigoso labor: "O turre tabarense, alta et lapidea, in su

per prima teca ubi Emeterios tribusque ~ensis cucuruior sedit et cum omni sua membra ca

lamum conquassatus fuit" (torre de Tábara, alta e lapídea, en cuxo primeiro andar Emeterio 

pasou sentado tres meses e sufriu co cálamo con todos os seus membros). 

Recentes análises comparativas da representación no folio do Beato de Tábara eos restos 

conservados dunha fase primitiva na torre da actual igrexa de Santa María de Tábara, cons

truída sobre as ruínas do mosteiro dedicado ao S9lvador, derrubado probablemente polas ra

zzias de al-Mansur, na fin do século X, suxiren que se trataba 

dunha verdadeira torre de defensa do mosteiro, á maneira 

das coñecidas noutras rexións europeas5. Non podemos, non 

obstante, supoñer que se tratara da torre do mosteiro que 

fundaran Froilán e Atilano case cen anos antes. 

Con todo, o que nos interesa é constatar a existencia no 

mosteiro, durante o século X, dun importante scriptorium, 

malia haber opinións contrapostas dos investigadores verbo 

da súa formación e do seu papel no desenvolvemento da mi

niatura nos reinos hispánicos nese momento. Resumindo as 

noticias e as lecturas que o tema suscitou, podemos intuír a 

rápida organización do scriptorium, talvez, e formulámolo 

como hipótese, a partir da vontade e coñecementos do pro

pio Atilano ou mesmo animados por Afonso 111 . Lembremos, 

neste sentido, a noticia de Morales que o cualifica de copis

ta en Sahagún, onde se cadra adquiriu a súa formación . En 

calquera caso, o biógrafo de Froilán, o diácono Juan, un dos 

3 Véxase MORALES, A. de, Viage a los 

reynos de León y Galicia y Principado 

de Asturias, Madrid, 1765, reed. 

Oviedo, 1977. 

' Madrid, Archivo Histórico Nacio

nal, ms. 1097 B. 

5 Véxase GALTIER MARTI, F., La icono

graffa arquitectónica en el Arte cristia

no del Primer Milenio. Perspectiva y 

convención; sueño y realidad, Zarago

za, 2001, p. 37 4-389. 

A representación da 

cruz no prefacio da Biblia 

Sacra, 920. Fol. 1v. Cod. 6. 

Catedral de León 

Beato de Tábara , 970. 

Ms. 1097 B, fol. 172v. 

Ministerio de Educación y 

Cultura . Archivo Histórico 

Nacional , Madrid 



6 Cfr. W1LL1AMS, J., The l/lustrated 

Beatus. A Corpus of /he 11/ustrations 

of tl1e Commentary on /he Apocalypse, 

4 vals ., 1994; e YARZA, J., Beato de 

Li~bana: manuscritos iluminados, 

Barcelona, 1998. 
7 Véxanse SCHLUNK, H., Las cruces de 

Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el 

Reino Asturiano, Oviedo, 1985; NIETO, 

V., Arte Prerrománico asturiano, Sal i

nas, 1989; ARIAS, L., Prerrománico as

turiano. El arte de la Monarquía 

asturiana, Gijón, 1993; e ARBEITER, A., 

NoAcK, S., Hispania Antiqua. Christli

che Denkmaler des frühen Mittelalters 

vom 8. bis ins 11. Jahrhundert, Ma

guncia, 1999. 

escribas e miniaturistas máis cualificados no Reino de León a principios do século X, declára

se discípulo de Froilán . Non podemos excluír que isto signifique que se formara nun mostei

ro, nun scriptorium, rexido por el, quizais o de Tábara. É, como sinalamos, o responsable, 

entre outros manuscritos, da Biblia Sacra, datada no ano 920 e elaborada, segundo lemas no 

colofón, para o abade Mauro do mosteiro dedicado a santa María e san Martiño, que non se 

conseguiu identificar; posiblemente estea preto de León, talvez, nunha difícil 1.ectura antiga, 

sexa o de Albares6 . Como é ben sabido, trátase dunha recensión ilustrativa, modesta no to

cante aos ciclos historiados, mais de enorme interese como testemuño dunha primeira fase 

na constitución da linguaxe formal que se desenvolve brillantemente ao longo do século X. 

Observouse no seu repertorio ornamental e mais figurado a utilización de modelos eclécticos, 

propios dunha fase incipiente de formación dun estilo. lnclúe na páxina inicial, no folio 1 v, a 

cruz grega da que penden o alfa e o omega. É a máis antiga representación na miniatura his

pánica do modelo tipolóxico derivado da cruz dos Anxos, ofrecida á catedral de Oviedo polo 

rei Afonso 11 no ano 808. A cruz, que se completa nas abundantes representacións na minia

tura e a escultura dos séculas IX e X ca alfa e o omega, de resonancias apocalípticas, malia 

que non formaron parte da espectacular peza de ourivería coñecida como cruz dos Anxos, 

converteuse no emblema ou lábaro da monarquía asturiano-leonesa; esta función expresá

base nalgúns casos coa transcrición, máis ou menos literal, da inscrición daquela: "oc signo 

tuetur pius/oc signo vincitur inimicus ", de reminiscencias constantinianas7
• O significado des

te lábaro matizouse e enriqueceuse, a partir da época de Afonso 111 e os seus sucesores, coas 

referencias ao carácter preciso, infiel, do poderoso veciño e inimigo -al-Andalus- e, da

quela, converteuse no símbolo da mesma presenza e control real por todos os seus territo

rios. Por mor disto, as placas relivarias localizadas en diversas igrexas ou centros do Reino 

ástur-galaico-leonés e, talvez, tamén os suntuosos manuscritos ilustrados que o conteñen po

den significar unha promoción, adscrición ou vinculación moi directa do lugar ou obra ca idea

rio da monarquía. 

O mosteiro de Tábara, o seu scriptorium, é tamén o lugar no que se elaborou, anos máis 

tarde, o xa citado Beato. O códice foi copiado polo escriba Monnius -fol. 166: "Monniu 

presbiter scripsit" - que, malia a categoría de que gozaba este oficio no scriptorium, queda 

eclipsado, segundo podemos deducir do colofón escrito por Emeterio, pala figura do minia

turista, un tal Magius: "arcipictore onestum magii, presbiteri et conversi" . O códice quedou 

incompleto ao morrer Magius no ano 968 e Emeterio foi chamado para finalizalo: "vocave

runt me in tavarense arcisteri sub umbraculo sancti salvatoris". Traballou con el un escriba, de 

procedencia descoñecida e de nome Senior. Noutro parágrafo, Emeterio cualifícase a si mes

mo como discípulo de Magius, " magister meus magi presbiteri nutritus", polo que se chegou 

á conclusión de que os dous procedían doutro mosteiro no que Magius, como mestre, for

mara a Emeterio, sen considerar a posibilidade de que o enfático recoñecemento do maxis

terio puido ser a ensinanza deducida do estudo da propia obra de Magius que completaba . 

Descubrir, a partir destas premisas, a orixe de ambos non é tarefa doada. A coincidencia apro

ximada de nomes e cronoloxías, máis que do propio estilo pictórico, levaron a identificar a 
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Magius co Maius autor do célebre Beato Margan -New York, Pierpont Margan Library, ms. 

644-. De ser así, Maius ou Magius, segundo se deduce do colofón, traballaría no códice 

Margan, para, e non necesariamente en, un mosteiro do que só sabemos que estaba dedi

cado a san Miguel e era gobernado polo abade Víctor nunhas datas discutidas que, por acor

do maioritario, se sitúan cara ao ano 962ª. Nada sabemos deste mosteiro dedicado a san 

Miguel e a proposta, xeneralizada, de identificalo con Escalada non ten fundamento ningún. 

Dada a imprecisión dos datos con que contamos, nada exclúe que, á marxe da difícil identi

ficación de Maius ou Magius, o segundo podería ter sido o principal miniaturista e monxe de 

Tábara onde se formaría o mesmo Emeterio, ben como membro da comunidade, ben a par

tir da obra realizada polo propio Magia. 

A breve historia de Tábara que bosquexamos, por medio de tenues fíos, a partir da crea

ción do scriptorium por Atilano -escriba no mosteiro de Sahagún na segunda metade do sé

culo IX-, continuando coa obra máis importante de Juan -formado nun m osteiro 

froiliano-, a Biblia de León en 920, e a dirección artística do scriptorium de Tábara a cargo 

de Magius -autor do Beato de Tábara nos anos c;_entrais· do século X-, e final izado polo seu 

discípulo Emeterio en 970, debería, talvez, concluírse con outr6 célebre manuscrito, o Beato 

de Girona. En efecto, distintos especialistas consideran que Tábara era o lugar onde se ela

borou este códice que no ano 1078 estaba xa na catedral de Girona. Do seu colofón dedú

cese o nome do miniaturista, neste caso indubidablemente o mesmo Emeterio xa citado -as 

coincidencias estilísticas co de Tábara son perceptibles-, que traballa coa colaboración de En 

ou Ende, quen, posiblemente, era unha monxa do mesmo mosteiro -lembremos o carácter 

dúplice- de Tábara : "En de pictrinx et dei aiutrix frater emeterius et presbiter". 

Coinciden ambos os códices na decidida incorporación de modelos e esquemas de dobre 

procedencia . Dunha banda, os de indubidable orixe carolinxia, doutra, os motivos ornamen

tais, pero tamén figurados, coñecidos a través da .arte de al-Andalus. É relevante a perfecta 

fusión destas dúas correntes coa tradición colorista e disgregadora das formas, propia da mi

niatura hispánica do século X, unha característica que comparten con algún ciclo pictórico de 

cronoloxía próxima, como teremos ocasión de comentar máis adiante. A súa explicación non 

é outra, ao meu xuízo, polo que aos elementos andalusís presentes se retire, que o impacto 

que, a partir da segun~a metade do século X, empeza a exercer a arte cal ifal madura na dós 

reinos cristiáns peninsulares. O carácter fronteirizo do mosteiro, a posibilidade duns coñece

mentos moi directos do mundo musulmán veciño, convérteno nun punto crucial no debate, 

permanentemente aberto. Cabe lembrar verbo disto que, no colofón do Beato de Girona, a 

data da súa culminación, en 975, acompáñase dunha referencia histórica: era nestes mo

mentos cando Fredenando Flaginiz estaba en Villas, en Toledo, loitando contra " maurita

niae". Con todo, as relacións coa miniatura carolinxia e, de xeito especial, cos manuscritos da 

escala de Tours suxiren outras vías dive'rsas de coñecementos e intercambios nas que non po

demos excluír o papel que puido ter a mesma corte leonesa. Respecto das relacións con Tours, 

que debían remontarse a épocas anteriores, abonda lembrar a correspondencia, aínda que de 

veracidade discutida, mantida entre Afonso 111 e os clérigos e a vila de Tours en relación a te-
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9 Cfr. DIAZ y DIAZ, M.C., "La circula

tion des manuscrits dans la Péninsule 

lbérique du Vllle au XI siecle", Cahiers 

de civil isa/ion médiévale, 12 (1969), p. 

219-241e383-392. 

'º Cfr. ÜRRIOLS, A., "Los Beatos", en 

La Edad de un Reyno. Las encrucijadas 

de la Corona y la diócesis de Pamplo

na, Pamplona, 2006, p. 421-426. 

mas actuais de mutuo interese, como a invención do sepulcro de Santiago, as invasións nor

mandas que asolaran Tours, así como sobre a adquisición dunha coroa imperial9 . 

É ben coñecida a marxe de incerteza en que nos movemos á hora de concretar o lugar de 

elaboración destes suntuosos códices ilustrados, pero tamén para entender o motivo da súa 

execución e a súa función precisa . Só nalgúns casos podemos trazar a historia do códice e os 

seus sucesivos traslados, pero na maioría de ocasións non é así. Por iso, á marxe das infor

macións dos colofóns, que nos falan de obras feítas " para" un determinado mosteiro e da 

referencia ao abade que o rexía, escápasenos a posibilidade de trazar un panorama preciso 

para cada un deles. Non hai dúbida de que algúns abades decidiron dedicar parte da activi

dade do scriptorium, para propia gloria do mosteiro que rexían, á realización dunha peza cus

tosa, suntuosa e de escasa utilidade litúrxica, á marxe do texto que contiñan, polo seu mesmo 

formato, especialmente no caso das Biblias e os Beatos10
. 

Non obstante, non podemos excluír a posibilidade de que foran o resultado da promo

ción rexia, aínda que non cabe cualificalo en puridade de regalo real, pasto que non nos cons

ta de xeito explícito en ningún caso. Son diversas as cuestións aínda mal resaltas en relación 

a este tipo de obras no estrito ámbito hispánico e en relación á liturxia e ao carácter das re

gras monacais palas que se rexían os cenobios. ¿Medíase a importancia dos mosteiros e igre

xas-catedrais pola riqueza das súas bibliotecas ou por atesourar códices suntuosos, á maneira 

que nos é coñecida nos ambientes carolinxios ou que recuperaron e prolongaron esa tradi

ción? ¿Debemos reservar esta valoración das bibliotecas monacais só aos cenobios rexidos pa

la Regra beneditina? ¿Gozarían unicamente algúns centros do privilexio de ter un scriptorium 

relevante con miniaturistas adscritos ou coa colaboración puntual de artistas chegados dou

tros cenobios? ¿Tivo a monarquía leonesa algún protagonismo na promoción dos scriptoria 

e, de xeito particular, na realización de códices ricamente ornamentados e encadernados? 

Púidose demostrar a existencia de mosteiros nos que a intensa actividade do scriptorium pa

rece debuxar algo semellante a un centro de produción e exportación, e mesmo un certo grao 

de especialización, un fenómeno ben coñecido no mundo carolinxio, como é o caso do con

vento de Valeránica de onde proceden algunhas Biblias pero ningún Beato, ou o mesmo mos

teiro de Tábara, onde se ilustraron dous ou tres exemplares do Beato, ou, saíndo das nasas 

estritas fronteiras, San Millán de la Cogolla. Ademais, cómpre non esquecer que, xunto a es

tes espectaculares códices, se realizaron infinidade de copias de manuscritos esenciais para a 

práctica litúrxica en todas e cada unha das igrexas e mosteiros de nova fundación o rehabili

tados por mor do avance progresivo da conquista e ocupación de territorios do sur. 

Aténdonos ao caso comentado máis arriba, a realización nun breve lapso de tempo de 

dous suntuosos Beatos en Tábara, debemos preguntarnos como, por e para quen eran en

cargadas esas obras que, aínda que hoxe estean dispersas e ignoremos o seu receptor pri

meiro, sen dúbida podemos asegurar que non eran pensadas para o uso da propia 

comunidade. Por todo isto, non podemos excluír, aproveitando a ampla marxe de incerteza 

en que nos movemos, que foran os mesmos reís os encargados desa promoción. Respecto 

disto cabe lembrar a noticia de que o bibliófilo Afonso 111 lle regalou á catedral de Oviedo dúas 
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Biblias procedentes de Sevilla e Córdoba. Esta achega se cadra enriquecería o tesouro da ca

tedral ovetense, engadíndose ao aínda enigmático e suntuoso códice de contido tamén bí

blico e decoración esencialmente anicónica conservado en La Cava dei Tirreni (Italia) e 

supostamente ilustrado na mesma capital en época de Afonso 11 11
. Poucos anos despois da 

marte de Afonso 111 elaborouse a xa citada Biblia Sacra, no 920, cuxo destino era probable

mente a catedral da nova capital do reino, León, onde actualmente se conserva 12
• 

Xenadio no Bierzo: a nova arquitectura e a súa ornamentación 

As figuras de Froilán e Atilano acompañáronnos nesta viaxe a unha das zonas das fronteiras 

meridionais do reino. Non eran, como é ben sabido, os únicos protagonistas desa actividade, 

que redundaba na explotación de novas terras e o establecemento de poboadores, cando se 

consideraba preciso, con xentes chegadas do norte, especialmente de Galicia, pero tamén do 

sur, os ex-mozárabes, animados pola política do r~ino . · 

Cómpre deterse agora noutro personaxe, Xenadio, con idéntico perfil de abade, bispo e 

santo, contemporáneo de Froilán e pastor da diocese de Astorga (899-919), da que depen

día, desde a súa fundación, o mosteiro de Tábara. Coñecemos a súa andaina vital a partir da 

súa profesión como monxe no mosteiro de San Fructuoso de Ageo, posiblemente o actual 

Ayóo de Vidria les (Zamora), do cal parte cun grupo de relixiosos para "colonizar" de novo as 

montañas do Bierzo, que gozaban de gran prestixio desde os tempos de Froitoso e Valerio. 

San Pedro de Montes, a súa primeira fundación, foi consagrada no ano 896 polo bispo de 

Astorga, quen o nomeou abade. Por presión directa do monarca Afonso 111, que se desprazou 

persoalmente a Montes, Xenadio aceptou o bispado de Astorga no 909 ao que, polo que pa

rece, renunciou dez anos máis tarde formalmente para se retirar de novo ávida monacal que, 

non obstante, comparte con múltiples actividades a carón dos monarcas leoneses en distin

tas rexións do reino . O seu labor centrouse, de xeito especial, en promover a vida monacal e 

á vez o eremitismo. As fontes lembran a fundación de numerosas ermidas e mosteiros nos 

Montes Aquilanos, que volveron recuperar a súa antiga imaxe, como a Tebaida berciana. Na 

súa intensa actividade _como fundador ou refundador de mosteiros na zona, contou sempre 

co apoio e o favor de Afonso 111 e dos seus sucesores, Ordoño 11 e Ramiro 11, ata a súa morte, 

no ano 936. Está documentada a súa participación en tarefas de construción e consagración 

de algunhas igrexas que chegaron ata os nosos días e que constitúen exemplos moi relevan

tes da arquitectura hispánica da décima centuria. Con todo, talvez de maneira excesivamen

te automática, datáronse a partir de argumentos exclusivamente documentais, en datas, ao 

meu xuízo, demasiado temperás. 

Trátase das célebres igrexas dos mosteiros de San Miguel de Escalada e de Santiago de 

Peñalba . O de Escalada fundaméntase nunha igrexa anterior, dedicada xa a San Miguel se

gundo as fontes, e é un dos casos coñecidos nos que a primeira comunidade, dirixida polo 

seu abade Alfonso, procedía de Córdoba . A cerimonia de consagración foi presidida polo bis-
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11 ViEILLAAO TROIEKOUROFF, M., "Les bi

bles de Theodulphe et la bible wisiothi

que de la Cava dei Tirreni", Synthronon, 

París, 1968, p. 153-166. 
12 Cfr. DfAZ y DfAZ, M.C., Códices VÍ

sígótícos ... , op. cíl. 



Modillón de rolo, século X. 

Sala Capitular do mostelro de 

Santa Maria de Sobrado dos 

Monxos (A CoruHa) (CAT. nº 1 O) 

po de Astorga, Xenadio, no ano 913. O edificio conservado disponse sobre unha estrutura 

basilical diáfana, con tres ábsidas en ferradura cubertas con bóvedas gallonadas e un sistema 

de división con iconostasio na zona do santuario limitado mediante series de cancelas. Asco

lumnas que soportan a división das súas tres naves e a cuberta con teitume de madeira co

róanse con capiteis que, en parte, son, como aquelas, reaproveitados. Os capiteis elaborados 

ad hoc, así como os cancelas e a decoración das impostas, compoñen un dos conxuntos es

cultóricos, nos que alterna o uso do mármore e do estuco con restos de policromía, máis re

levantes da décima centuria . O pórtico, disposto ao longo do lado sur da igrexa, considerouse 

t radicionalmente que era de data máis tardía, entre o 930 e o 940, e mesmo se suxeriron dúas 

fases diferenciadas na súa construción . Os arcos do pórtico, en ferradura pechada, enmár

canse con alfiz . As recentes escavacións no contorno da igrexa sacaron á luz restos do hábi

tat do antigo mosteiro, que hoxe se están a analizar. 

No hai dúbida acerca das resonancias clásicas da súa concepción espacial, que admi

ten a evocación de edificios de tradición paleocristiá, acentuados polo uso de elementos 

tardo-antigos reaproveitados. Na súa morfoloxía puxéronse de relevo os consabidos tópicos 

da chamada, desde Gómez Moreno (1919), arquitectura mozárabe; isto é, as proporcións 

dos arcos de ferradura , enmarcados por un alfiz, ou o uso de modillóns de ralos no exterior. 

Por outra banda, na análise dos repertorios ornamentais dos cancelas, que reinterpretan uni

tariamente motivos coñecidos desde a arte visigoda e asturiana, identificáronse algúns te-



mas que atopan paralelos só en pezas omeias orientais e nas que decoran a residencia cali

fal de Medina Azhara 13 . Son, ao meu xuízo, argumentos que cómpre ter en conta na hora 

de valorar se o ano 913 significa algo máis que a confirmación dun asentamento monásti

co renovado polo bispo da diocese, malia o célebre texto no que se nos presenta os mon

xes cordobeses afanándose en construír en doce meses o conxunto monástico. As datas 

baralladas en relación á su posta primeira fase construtiva do pórtico exterior talvez se apro

ximan máis ao momento no que se ergueu a igrexa que conservamos, aproximándonos aos 

anos centrais do século X. 

Por outra banda, respecto da igrexa de Santiago en Peñalba, consérvase unha inscrición

que lembra a súa consagración i no ano 1105 ! Valla este dato para relativizar o significado 

destas cerimonias en relación co estudo dos edificios aos que se refiren. A fundación dun 

mosteiro dedicado a Santiago, coas reliquias do Apóstolo cedidas expresamente polo reí 

Afonso 111 a Xenadio, nunha mostra clara da promoción do santuario do reino en Composte

la, é coñecida a partir do chamado Testamento de san Xenadio, redactado no ano 919. A do

cumentación de Astorga confirma unha visita do monarca Ramiro 11, acompañado por 

membros da súa corte, a Xenadio no propio mosteiro de Santiago, en decembro de 935 14
, 

con motivo da doazón do mosteiro de San Pedro de Forcellas. Lago do seu falecemento 

nunha data indeterminada que adoita situarse no ano 936, o seu sucesor na diocese de As

torga, talvez un dos monxes que o acompañaron na súa pioneira tarefa de colonización mo-

Fragmenta de modillón de 

Vilanava das Infantes, segunda 

terza da sécula X. Museo 

Arquealóxica Provincial de 

Ourense (CAT. nº 15) 

13 The Ar/ of Medieval Spain. Ad. 

500-1200, The Metropolitan Museum 

o! Art, Nova York, 1994, cal. n.º 77. 
14 Véxanse FLúREZ, H .. España Sa

grada. De la Santa Iglesia de Astorga 

en su estgdo antiguo y presente, vol. 

XVI, Madrid, 1905 (reproduciún do 

orixinal de 1792); Qu1NTANA, A .. El 

obispado de Astorga en los siglos IX 

y X. Astorga, 1968; e QUINTANA, A .. 

"San Genadio y su época", en Qu1NTA

NA, A. (ed.), Actas del congreso sobre 

el monacato en la diócesis de Astorga, 

Astorga, 1995, p. 48-74. 



15 Véxase GUARDIA, M., "lmparare 

dell 'altro: 11 dialogo Ira l'arte cristiana e 

al-Andalus, en Alli del VII Convegno 

lnternazionale di Studi: Medioevo Me

diterraneo: L'Occidente, Bisanzio e /'Is

lam da! Tardoantico al Seco/o XII, 

Parma, 2006, en prensa. 
16 Véxase W1LUAMS, J. , "Cruz de San

tiago de Peña lba", en Santiago, Cami

no de Europa, Culto y cultura en la 

peregrinación a Compostela, Santiago 

de Compostela, 1993, p. 261 -262. 

nástica do Bierzo, Salomón, explica nun documento a realización do proxecto de Xenadio; is

to é, a construción do mosteiro e, hai que supor, da súa igrexa; o documento que nos infor

ma disto é do ano 937 . Non se trata propiamente dunha acta de consagración, senón da 

dotación, confirmada polo rei, afnda que sen dúbida implique o inicio ou conmemoración de 

obras realizadas con ese fin ou, cando menos, a elección dun lugar máis favorable para esta

blecer a comunidade, aspecto remarcado no documento, coa finalidade de construír os no

vas edificios monásticos. Con todo, non deixou de sinalarse que un dos principais obxectivos 

desta empresa era o de procurarlles un digno acomodo aos restos mortais de Xenadio que, 

segundo Salomón, se conservaban no lugar. 

Poucos anos máis tarde, no 940, outro documento dános canta dunha dotación impor

tante por parte do monarca Ramiro 11 en favor do mosteiro de Santiago de Peñalba que, ao 

meu xufzo, pode significar unha achega ás obras que decidira iniciar na nova situación do 

mosteiro 15
. Entre outros obxectos merece ser recordada a cruz de alxofre ou latón, conser

vada no Museo de León, cuxa datación non foi aínda determinada con precisión 16 . Esta cruz 
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de tipo grego, modesta en canto aos seus materiais, é, non obstante, a mostra máis tardía 

dunha práctica instaurada polo rei Afonso 11. En efecto, trátase dunha peza que segue a ti

poloxía da Cruz dos Anxos, doada a San Salvador de Oviedo por Afonso 11, aínda que reali

zada en materiais menos nobres, e non podemos descartar que puidera ser un obxecto 

anterior, talvez de época de Ramiro 1, doado e completado coa inscrición que lembra este 

feito, en época de Ramiro 11: "In nomine Domini nsi lhu Xpr ob onorem sanct lacobi aplos

toli Ranemirus rex ofrt". 

En efecto, a Cruz dos Anxos, un relicario en cuxa ornamentación desempeñan un papel 

esencial algunhas pezas antigas do tesauro real, foille doada á catedral de Oviedo polo rei no 

ano 808 e é a que, xunto coa inscrición que a acompaña, se evocaba de xeito insistente, co

mo xa indicamos, nos frontispicios das Biblias e Beatos e en diversas placas relivarias ao lon

go dos séculas IX e X. A carga simbólica desta peza ovetense confírmase noutra doazón rexia, 

desta volta ao santuario de Santiago de Compostela, polo rei Afonso 111 no ano 874. Desta 

cruz, roubada a principios do século XX, realizouse recentemente unha espléndida réplica a 
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(anverso e reverso) , 

ca . 940. Museo de León 



17 Cfr. CASTl~E IRAS , M., ABELLEIRA, R., 

"Réplica de la cruz de Alfonso 111 el 

Magno", en El viaje a Compostela de 

Cosme 111 de Médicis, catálogo da ex

posición, Santiago de Compostela, 

2004, p. 625-633. 

partir de descricións e fotografías antigas. A peza, real izada nos talleres de corte de Oviedo, 

repetía a tipoloxía, organización ornamental e suntuosidade da Cruz dos Anxos. Cantiña, 

ademais dunha reliquia da Vera cruz, unha serie de pedras preciosas e pezas antigas engas

tadas na base de ouro decorada con fil igrana que a recubría. A peza principal disposta no cru

zamento dos brazos no anverso é, neste caso, non un camafeo romano senón unha placa de 

esmalte cloisonné figurada, un ha mostra da renovación do "gusto artístico" coleccionista que 

cómpre relacionar, unha vez máis, coas modas da corte carolinxia . Como novidade que debe 

ser lida no contexto preciso do reinado de Afonso 111 e en relación ao papel outorgado ao san

to Apóstolo, algunhas pezas levan inscricións con referencias explícitas ao inimigo musulmán 

ou en árabe. Completábase coa inscrición que repetía tamén a fórmula invocatoria que sina

lamos anteriormente11
. Poucos anos máis tarde, o rei Afonso 111 encargáballes aos talleres re

xios situados no castelo de Gauzón en Asturias a elaboración dunha nova cruz de ouro, 

coñecida como Cruz da Vitoria. Neste caso, trátase dunha cruz latina de maiores dimensións, 
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Rép lica da cruz doada no 874 

polo rei Alonso 111 (anverso e 

reverso) . Obradoiro Ángel , 

Santiago, 2003-2004. S.A. de 

Xestión do Plan Xacobeo , 

Santiago de Compostela 

(CAT. nº 11) 

cos extremos dos brazos prolongados en forma trilobulada e coa súa decoración resalta me- 18 Cfr. GUARDIA, M., "lmparare dell'al-

diante o traballo en esmalte e pedras preciosas engarzadas. Completábase no reverso cunha _ tro ... ", op. cit. 

longa inscrición referida aos doadores, destinatario e lugar de execución, amais da consabi-

da fórmula invocatoria. 

Non deixa de ser significativo que en Compostela a cruz lle fora ofrecida a un santuario, 

datado en época de Afonso 11, modesto arquitectonicamente, e poucos anos antes de se ini

ciar a construción do complexo que incluía o martyrium, a basílica e o mosteiro de Antealta

res como elementos máis significativos, consagrado durante o bispado de Sisnando, en 899. 

Creo que Santiago de Peñalba é un caso paralelo tamén neste aspecto, posto que, segundo 

argumentei xa18
, o inicio da construción da igrexa debe atrasarse ata mediados do século X. 

A invocación do nome dos soberanos donantes, inscrito nas cruces durante a cerimonia 

litúrxica, antes da celebración das preces eucarísticas, os rezos eternos na súa honra, tería 

unha significación e peso especial en determinadas sés, as únicas que recibiron, ademais das 



'9 The Ar/ of. .. op. cit. 
20 Cfr. BANGO TORVISO, l .. "Arte pre-ro

mánico hispano. El arte en la España 

cristiana de los siglos VI al XI", Summa 

Artis, Vlll-11 (2001 }, Madrid. 
21 Cfr. GUARDIA, M .. "lmparare dell'al

tro ... ", op. cit.; CARRERO SANTAMARIA, E .. 

"The Bishop. Saints of Galicia and 

León, their Cult and Material Remains 

(Ninth to Eleventh Centuries}, en LA

MIA, s .. VALDEZ DEL ÁLAMO, E. (ed.}, De

cora/ions far /he Holy Dealh. Visual 

Embellishmenl on Tombs ans Shrines 

of Saints, Turnhoot, 2002, p. 93-11 O. 

igrexas ovetenses, tal honor. A tumba de Santiago en Compostela, o santuario da monarquía, 

e a igrexa dedicada a Santiago en Peñalba, nun dos centros monásticos máis relevantes do 

reino, no Bierzo, foron daquela os seus destinatarios. 

A catedral de Astorga, durante o mesmo reinado de Afonso 111 e na época en que Xena

dio era o seu bispo, recibiu outra importante ofrenda, a arqueta-relicario de Astorga, realiza

da nos talleres reais. A peza, de prata dourada, ostenta unha ornamentación vexetal e 

figurada, con representación en traballo de repuxado dos símbolos dos evanxelistas acompa

ñados de inscricións e figuras anxélicas baixo arco. A súa arquitectura remite a pezas tardo

antigas, como a caixa de Projecta, e repftese noutra peza asturiana, ofrecida no ano 910 polo 

rei Fruela 11 á catedral de Oviedo, a caixa das ágatas. Como esta, a base da arqueta, que ori

xinariamente montaba sobre un pé hoxe perdido, representa a Cruz da Vitoria ovetense co 

alfa e o omega . A lámina que coroa a cuberta contén a inscrición referida aos doadores, 

Afonso e Xi mena, ao redor da representación do Agnus Dei 19
• 

A igrexa de Santiago de Peñalba, un dos edificios emblemáticos da arquitectura do sécu

lo X, é, ao meu xufzo, unha estrutura unitaria na que non se observan, malia as observacións 

forzadas dalgúns autores, cambios de plan nin engadidos significativos20
. Na súa estrutura or

dénanse, nunha división intricada, os espazos que responden rigorosamente os requirimen

tos da liturxia hispánica, que prevía recintos ou ambientes diferenciados para cada un dos 

participantes nas cerimonias, asf como para cada un dos seus momentos. Non obstante, ta

mén deben considerarse razóns estruturais xa que, con esta división, se reducían os espazos 

para os que se proxectaron cubertas abovedadas e se facilitaba a súa construción . Así, a áb

sida, recóndita, con pechada pero espectacular abertura nun arco de ferradura baixo alfiz, al

bergaba o altar, ao que accedfan exclusivamente os celebrantes. Ante el organizouse un 

espazo, tamén pechado respecto do que o precede, ,_?eguramente o coro, en cuxo interior, la

teralmente, se abrían as dúas sancristías. Este lugar cubriuse cunha elevada cúpula de gallóns 

e tiña o seu acceso restrinxido á comunidade de monxes. O ámbito que antecede a este, de 

dimensións equivalentes aínda que de altura menor, constitúe o ambiente da nave e é acce

sible ao popu/us ou laicos. Neste espazo, cuberto cunha bóveda de canón e de menor altu

ra, ábrense as dúas portas, a exterior, no lado sur, e a que conducía ata o cemiterio da 

comunidade e o claustro. Aos pés da igrexa, comunicado co lugar que vimos de mencionar, 

que serve á vez de entrada, nave e vestíbulo ou distribuidor, érguese a capela funeraria, des

tinada en orixe a acoller os restos de san Xenadio e que, nun momento impreciso, acubillou 

tamén os de santo Urbano. Repftese nela a ordenación arquitectónica da ábsida, aínda que a 

súa planta sexa un semicírculo achatado, irregular, e cóbrese así mesmo cunha cúpula de ga

llóns. A súa estrutura, por outra banda, tal e como observara xa Gómez Moreno e se perfi

lou por mor dun mellar coñecemento da arquitectura tardo-antiga, repite unha fórmula de 

dobre ábsida ou de ábsidas contrapostas, que delimitan a oriente o espazo da celebración eu

carística e a occidente o culto ou devoción martirial ou, no exemplo que nos ocupa, funera

ria, na honra dun personaxe relevante21. Pola súa vez, estas estruturas occidentais convértense 

en polos de atracción con enterramentos ad sanctas. En Peñalba, en efecto, ademais de san-
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Interior da igrexa de Santiago 

de Peñalba (León) antes da súa 

restauración, primeira metade 

do século X 



Portada da igrexa 

de Santiago de Pef!alba (León) , 

primeira metade do século X 

to Urbano, no exterior da capela de Xenadio pero unida á súa ábsida, localízanse outras tum

bas de abades do mosteiro. Na arquitectura hispánica do século X coñecemos outro exem

plo, o de San Cebrián de Mazote, que puido ter idéntica función, e aínda que sen encaixe 

coa igrexa do mosteiro é tamén relevante a capela funeraria do cemiterio do mosteiro de San 

Miguel de Celanova, á que máis adiante nos referiremos. Os espazos da igrexa de Peñalba, 

de reducidas dimensións, adquiren monumentalidade grazas ás esveltas proporcións que lles 

outorga a altura dos seus muros e o sutil xogo de alturas e formas das súas cubertas. 

Comparte con outros edificios do século X hispánico os consabidos tópicos morfolóxicos 

que centraron a atención dos estudosos e que xa glosamos en relación con San Miguel de Es

calada: os modillóns de rolos do exterior, a utilización. sistemática do arco de ferradura de pro

porcións califais e o alfiz que os acubilla insistentemente. En Peñalba, ademais, organízase a 

entrada exterior e monumental cunha parella de arcos moldurados e baixo alfiz, que foron re

petidamente destacados pola súa pureza na tradución de modelos da arquitectura califal. A is

to engádeselle a utilización das cubertas gallonadas, que comparte, con diferenzas, con outros 

edificios coetáneos como o devandito de Escalada, a veciña igrexa de Santo Tomás de las Ollas, 

San Cebrián de Mazote e a capela de San Miguel de Celanova. Esta particularidade, que non 
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mereceu excesiva atención, é, ao meu entender, un indicio tan ou máis relevante que os alu

didos anteriormente do coñecemento de formas de cuberta empregados na arquitectura cor

dobesa, como tiven ocasión de comentar máis extensamente noutro lugar, sen que poidamos 

aducir modelos occidentais ou hispánicos relevantes. Os recentes traballos de restauración do 

edificio permitiron recuperar e discriminar distintas fases na decoración pictórica deste, a pri-_ 

meira das cales pode datarse a comezos da segunda metade do século X e, polo tanto, co

rresponde á culminación das obras de construción da igrexa que conservamos. 

O conxunto pictórico que cobre totalmente os muros interiores, realizado coa técnica do 

bo fresco e de extraordinaria calidade, desenvolve un programa anicónico no que as únicas re

ferencias á función do edificio son as cruces pintadas na ábsida, configurando a imaxe da Xe

rusalén celeste xa evocada nas tardías pinturas asturianas. Nas cubertas, de xeito especial, 

aplícase un repertorio ornamental de tapiz xeométrico, enriquecido con rosetas -na bóveda 

da nave-, series de palmetas unidas nos seus extremos con alternancia cromática de verme

llo, azul e amarelo-dourado -na bóveda da ábsida- e a simulación dun paramento de ladri

llo ou de ladrillo e pedras de cantería, xogando coa oposición cromática do vermello-almagre 

e o branco -nas cubertas do coro e a capela de San Xenadio e no conxunto dos paramentos 

Detalle das pinturas do 

interior de Santiago de Peñalba 

(León), primeira metade 

do século X. Restauradas pola 

Fundación do Patrimonio 

Histórico de Castilla y León, 

Valladolid 



22 Véase W1LUAMS, J., "The Bible in 

Spain", en W1LUAMS, J. (ed.), lmaging 

/he Early Medieval Bible, Pennsylva

nia, 1999, p. 179-218. 
23 Véxanse Born VARELA, G., La me

moria perdida. La catedral de León 

(911-1255), León, 1995; y GUAROIA, 

M., "lmparare dell 'altro ... ", op. cit .. 

verticais e arcos de separación entre os am

bientes-. A análise destes temas, á marxe 

das cruces a alud idas, permite distinguir o 

conxunto pictórico de Peñalba dos edificios 

asturianos conservados, malia que perpetúa, 

en certo sentido, esa tradición artesanal, e o 

achega aos modelos que identificamos na 

arte andalusí califal, en particular a partir da 

obra dos obradoiros de Medina Azhara. Ao 

meu xuízo, trátase dunha mostra evidente 

do coñecemento directo desas obras, da fas

cinación que a arte califal exerce na dos rei 

nos cristiáns do Norte a partir de mediados 

do século X. Sinalamos xa verbo disto que 

idénticas conclusións admiten os códices 

ilustrados e datados con precisión a parti r 

dos anos 60: a Biblia de León (960), o Beato 

Margan (962) ou os dous Beatos ilustrados 

en Tábara -o de Tábara (968-970) e o de 

Girona (975)22
. 

Con todo, Santiago de Peñalba e a súa 

espectacular decoración pictórica non son 

un caso illado no panorama monumental do 

século X. A igrexa de Palat de Rey, construída como panteón real dos monarcas leoneses, pre

senta unha estrutura que, como se deduce dos recentes traballos de restauración, non só 

coincide coa de Peñalba na presenza dunha contra-ábsida funeraria, senón tamén na util iza

ción dunha cúpula gallonada sobre o coro e na decoración pictórica, coñecida por escasos 

vestixios, na que se intúe a imitación de paramentos de ladrillo ou a alternancia de materiais 

que recobren a cachotería ruda da súa construción 23 . Tamén a igrexa de San Cebrián de Ma

zote, con ábsida contraposta e bóvedas gallonadas, utilizaba no seu revestimento pictórico o 

repertorio en trompe /'oeil de obra latericia e as alternancias cromáticas nos arcos. Solucións 

similares, como a imitación pictórica de paramentos de pedras de cantería correctamente es

cuadradas ou mesmo de zócalos recubertos con laxes de mármore ou con temas de enreixa

do, poden estudarse en dous conxuntos fundamentais no século X en Galicia: a capela 

monacal de Samas e a de San Miguel de Celanova, ás que nos referiremos a seguir. Aínda 

que é certo que este tema afunde as súas raíces na tradición helenística e romana e que es

tá ben representado, precisamente pola recuperación de modelos antigos, na arte carolinxia 

e na asturiana, non o é menos que na súa ríxida e estrita formulación atopa paralelos máis 

achegados en al-Andalus, con exemplos que abranguen desde o revestimento interior da sa

la de oración da mesquita cordobesa ata os paramentos dalgunhas fortalezas califais . 
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A centralidade da periferia do reino: 

Santiago e as empresas artísticas no proceso de estruturación do territorio 

No noso percorrido cara a poñente acadamos os territorios que comprenden a actual Galicia 

e 0 norte de Portugal ata as ribeiras do Douro. É ben coñecida a integración política pacífica 

no Reino ástur, a partir da política de Afonso 11, quen logra establecer pactos coa disgregada 

oligarquía local, interesada nos beneficios que lle podía reportar a súa pertenza ao espazo 

común do reino. Con todo, asegurarse a lealdade e evitar as loitas intestinas, favorecendo os 

intereses dos señores e da poboación galega, foi unha tarefa extraordinariamente complexa 

e chea de conflitos ao longo dos séculas IX e X para os distintos monarcas. 

A organización dos territorios, partindo da zona oriental, romanizada de antigo e próxi

ma ás fronteiras do Reino ástur, e a estruturación e unificación que debían de se aplicar a 

unha realidade social, económica e de poder totalmente distinta á asturiana leváronse a ca

bo mediante distintas vías políticas. Garantir o enriquecemento, o aumento patrimonial, de

ses magnates foi unha delas. Ocupáronse de ·xeito progresivo novas territorios por 

apropiación, palas presurias ou por conquista militar; ademais, obtivéronse algúns relevantes 

botíns do inimigo musulmán, en operacións dirixidas polo rei, mais executadas por algúns de

ses aristócratas. Todo isto puxo en poucos anos nas mans dalgúns deles inmensas fortunas e 

poder. Como peza básica da nova orde, cómpre lembrar a institución da figura do comes ou 

delegado do rei, cargo que recaeu axiña en mans dos aristócratas locais, o que lles garantía 

a práctica dun poder moi notable a eses personaxes, que pola súa vez habían manter a súa 

fidelidade por mor do carácter temporal do pasto. 

As expedicións de colonización, talvez menos atendidas que as desenvolvidas noutras re

xións hispánicas24
, dirixíronse, desde mediados do século IX, cara ao Bierzo pero especial

mente en dirección sur, á rexión situada entre o Miño e o Mondego. O conde Odoario e 

Hermenegildo Gutiérrez, antepasado de san Rosendo, son os dous personaxes q~e mellar en

carnan a primeira fase desta expansión que os conduce á toma e reorganización de Ourense 

(860), Tui, Porto, Coimbra, e a rexión de Tras os Montes, con Viseo, Chaves, e Guimaráes. 

A política matrimonial, que introducía vínculos profundos entre a familia real e a nobreza ga- _ 

lega, foi practicada de xeito sistemático polos monarcas. 

A monarquía ástur tenta controlar tamén o poder eclesiástico e evitar a intervención dos 

magnates, mediante unha reorganización do mapa eclesiástico e o nomeamento de bispos 

f ieis. Lugo, a antiga Lucus Augusta, situada nunha zona vital en relación con Asturias e bai

xo a súa órbita antes do século IX, herdaba as competencias metropolitanas de Braga xa con 

Odoario e convertíase nun dos escenarios onde se tomaban decisións importantes para o rei

no. Ramiro 1 chegou a impoñer un bispo asturiano para esa sé, Gladila. Por outra banda, a 

nova sé de Mondoñedo, que herda os bispados de Dumio e a antiga sé de Britonia, canta con 

bispos-abades vinculados estreitamente ao monarca, entre os cales se atopan o propio san 

Rosendo e os seus familiares. Na recentemente recuperada Ourense (860), Afonso 111 impón 

como bispo o mozárabe Sebastián de Arcávica. 
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Pinturas da bóveda gal!onada 

da igrexa de Santiago de 

Peñalba (León), primeira 

metade do século X. 

Restauradas pola Fundación do 

Patrimonio Histórico de Castilla 

y León, Valladolid 

24 Cfr. BALIÑAS PtREZ, C., Defensores 

e Traditores: un modelo de relación 

entre poder monárquico e oligarquía 

na Galicia altomedieval (718-1037), 

Santiago de Compostela, 1988; BALl

ÑAS PtREZ, C., Do mito á realidade. A 

definición social e territorial de Galicia 

na Alta ldade Media (séculas VIII e IX}, 

Santiago de Compostela, 1992; BAu

ÑAS PtREZ, C., Gallegos del Año Mil, A 

Coruña, 1998. 



is Clr. LóPEZ ALSINA, F., La ciudad de 

San/lago de Compostela en la Alta 

Edad Media, Santiago de Compostela, 

1988. 
26 Véxanse NúÑEZ, M., Arquitectura 

prerrománica. Historia da Arquitectura 

Galega, Madrid, 1978; YZOUIERDO PE

RRIN, R., De Arte et Architectura: San 

Mar/in de Mondoñedo, Lugo, 1994; 

YZOUIERDO PERRIN, R., "Las catedrales 

de la diócesis de Mondoñedo en la 

Edad Media", en El legado cultural de 

la iglesia mindoniense. I Congreso do 

Patrimonio da Diocese de Mondoñedo, 

Ferrol , 1999, p. 103-163; e CASTIÑEl

RAS, M., "La actividad artística en la an

tigua provincia de Mondoñedo: del 

Prerrománico al Románico", Estudios 

Mindonienses, 15 (1999). 

Só a sé de Iría Flavia, polo seu illamento na zona occidental de Gal/aecia, conseguira man

tero seu bispado durante e despois da conquista musulmá e o seu prestixio, por isa, era no

table. Neste caso, a medida adoptada por Afonso 11 para o seu efectivo control e para que 

fara á vez punta de lanza no dominio da Galicia occidental, consistiu na invención do descu

brimento das reliquias e a tumba do apóstolo Santiago, coa colaboración do bispo Teodemi

ro, nos primeiros decenios do século IX. En poucos anos convértese, tal e como xa previra o 

reí desde o principio, cunha notable visión de futuro, no eixe espiritual do reino unificado e á 

vez nun centro urbano que substitúe a mesma sé de Iría. A concesión do xiro de 3 millas, 

a institución dos monxes de Antealtares como custodios do sepulcro e a construción dun mo

desto edificio que debía contelo dignamente, seguíronos a fundación de igrexas, como San 

Fiz de Solovio ou Santa María da Corticela, o mosterio de San Martiño Pinario, a residencia 

episcopal e, ca tempo, as instalacións para acoller os peregrinos que, pala protección e pro

paganda real, acadan o seu remoto santuario en Compostela25. 

Pouco ou mesmo nada coñecemos a partir dos restos materiais da estrutura destas catedrais. 

Algúns capiteis tardo-antigos e do século IX reaproveitados en edificios posteriores ou no mu

seo son os únicos vestixios talvez de San Martiño de Ourense. De Santa María de Lugo, funda

da e construida por Odoario e modelo do Salvador de Oviedo, segundo enfaticamente cantan 

as fontes escritas, e reparada e ampliada en época de Afonso 111, non se pode p·rapoñer, de non 

ser de xeito hipotético, unha reconstrución da súa planta a partir da comparación con edificios 

asturianos coñecidos. Mondoñedo conserva, integrados na súa fábrica románica, algúns para

mentos, ou talvez mellar só pedras de cantería, un arco de ferradura así como pegadas doutros 

e algúns capiteis con fustes de mármore, actualmente na porta occidental, que foron reapro

veitados dun edificio anterior, tardo-romano. Con todo, segue a ser un tema de debate aberto 

entre os estudosos determinar con precisión cales pertencen á igrexa-catedral, construída se ca

dra por un bispo-abade de nome Aylus en 94726
, e, por suposto, os detalles da súa estrutura. 

Só Santiago admite, e con dificultades, o coñecemento da modesta igrexa dunha nave 

construída por Afonso 11 e permite suxerir unha hipótese sobre o carácter das estruturas do 

conxunto tal e como foi reconstruido en época de Afonso 111 e consagrado polo bispo de Iría, 

Sisnando 1, no ano 899. O grande edificio, que superaba todos os antecedentes asturianos, 

constaba dunha aula basilical de tres naves, cubertas con teitume plana, e coroábase, sal

vando un notable desnivel que abrigaba mesmo a inclinar o pavimentó, ca conxunto marti

rial, a tumba do santo. Esta estrutura, que partía dun mausoleo romano e que fara recortada 

e forrada en época de Afonso 11, mantén a súa individualización, á maneira do martyrium de 

San Pedro no Vaticano. Por mor dos desniveis do terreo nos que se asenta, compréndese 

que, malia as escavacións realizadas, non se consiga determinar a forma de comunicación 

entre a nave e o presbiterio situado no alto, sobre a tumba, e o acceso, se é que chegou a 

habelo, a esta. As novas sobre unha suposta tribuna, os restos ornamenta is conservados, así 

como a existencia de recebo exterior, suxiren modelos claramente asturianos. Apegábanse 

ao corpo do edificio o anexo funerario de Teodemiro, no lado sur, no que se depositou, en 

época de Afonso 111, o sarcófago que cantiña os seus restos, do cal se puido recuperar a ta-



pa granítica que o pechaba; o baptisterio, no norte, e un vestíbulo de dous tramos na fa

chada occidental21
• 

Na redacción da chamada acta extensa de consagración coméntase que o rei fixera trans

portar material de espolio para 18 columnas de oppido Portúcalense e mesmo antigas pedras 

marmóreas e columnas da recentemente conquistada cidade de Coria, que algúns pretende

ron identificar entre os fragmentos recuperados nas escavacións de Chamoso Lamas28
• 

Neste conxunto integrábase a igrexa do convento de Antealtares, cuxos monxes eran os 

encargados do culto sepulcral realizado no altar situado sobre o corpo, a tumba, de Santia

go o Maior. No complexo apostólico acubillábanse os tesauros que, por sucesivas doazóns, 

ían enriquecendo o santuario, entre os que.se contaban a cruz ofrecida anos antes polo mes

mo rei Afonso 111. Outra importante doazón para Santiago por parte do monarca non chegou 

a facerse efectiva por mor dos disturbios que acompañaron a fin do seu reinado. En _efecto, 

sabemos que precisamente o bispo Xenadio de Astorga, que acompañaba o rei na súa últi

ma expedición en Zamora, foi o depositario de 500 moedas de ouro para a igrexa de Santia

go. A raíña Ximena confirmou a ofrenda e instou a-Xenadio, que a retiña, a entregala, pero 

finalmente foi desviada a outra fundación . 

A intervención dos monarcas foi menos significativa, especialmente en relación co co

mentado para outras rexións do reino, respecto da promoción dos cenobios en Galicia. Unha 

excepción é o mosteiro lucense de San Xulián de Samos, situado preto da fronteira co Bier

zo, dominando a comunicación entre Lugo e Astorga. Fruela 1 foi o responsable do estable

cemento no lugar dunha comunidade encabezada por un mozárabe de orixe toledana, 

Arxerico, acompañado dun grupo de achegados, o que fixo que se convertera, a partir deste 

momento, nun bastión mozárabe e de fidelidade férrea ao rei asturiano en Galicia. Alí for

mouse Afonso 11, e as doazóns e privilexios recibidos, partindo da doazón do xiro de 12 mi

llas, en consonancia co concedido a Santiago de Compostela, converteron o mosteiro nun 

dos máis importantes de Galicia no tocante a dominios territoriais29
• Un relevo c_oa represen

tación da cruz asturiana e a consabida invocación á vitoria, localizado no mosteiro, cómpre 

entendelo, segundo era costume, como o símbolo da protección rexia . Das súas antigas es-

27 Véxanse HAUSCHILD, T., "Archeo

logy and the Tomb of St. James", en 

W1LL1AMS, J., STONE, A. (ed.), The Co

dex Calixtinus and /he Shrine ot SI. 

James, Tubinga, 1992, p. 89-103; AR

BEITER, A. "Santiago de Compostela. 

Las arquitecturas jacobeas en la Alta 

Edad Media", en Santiago-Al-Anda

lus. Diálogos artísticos para un mile

nio. Conmemoración do milenario da 

restauración da cidade de Santiago 

despois da razzia de Almanzor (997-

1997), Santiago de Compostela, 1997, 

p. 135-155; ARBEITER, A., NOACK, S., 

Hispania Antiqua. Christliche 

Denkmaler des frühen Mittelalters 

vom B. bis ins 11. Jahrhundert, Ma

guncia, 1999; SuAREZ Orrno, J., "As 

orixes de Santiago de Compostela", 

en Historia da arte galega, 11, Vigo, 

1998; SuAREZ Orrno, J., "As orixes dun 

mosteiro", en IGLESIAS DfAZ, C. (coord), 

San Paio de Antealtares, 1499-1999. 

V Centenario da fundación do Mostei

ro de Benedictinas de San Paio San

tiago de Compostela, 1999, p. 29-36; 

SuAREZ OTERO, J., "El locus Sancti Ja

cobi, un santuario para el reino astur

leonés. Problemas en torno a los 

orígenes de SanÚago", en Luces de 

peregrinación, catálogo da exposi

ción, Santiago de Compostela, 2004, 

p. 85-97. 
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28 Cfr. LóPEZ PEREIRA, "Mármoles ro

manos de la iglesia de santiago de Al

fonso 111: determinación de su 

procedencia", Madrider Mitteilungen, 

34 (1993), p. 275-281. 
29 Cfr. LóPEZ ALSINA, F., "Millas in gi

ro ecclesie: el ejemplo del monasterio 

de San Julián de Samas", Estudos Me

dievais, 10 (1993), p. 159-187. 



30 Cfr. CASAL CH1co, C., Estudio histó

rico-artfstico: Os restos medievais do 

Mosteiro de San Xulián de Samas, te

se de licenciatura inédita, Universidade 

de Santiago de Compostela, 2002; CA

SAL CH1co, C., "La capilla de San Sal

vador de Samas: un testimonio único 

de la pintura altomedieval gallega", 

Compostellanum, XLVII, 3 e 4 (2002), 

p. 581 -603. 
31 Cfr. GUARDIA, M .. "El Santuario de 

Bóveda en su ornamentación pictóri

ca", Semata. Ciencias Sociais e Hu

manidades, 14 (2002), p. 253-276. 

truturas só chegou ata nós unha capela de uso monacal indeterminado, datada no século X, 

composta por unha sinxela e esvelta nave única, cuberta con teitume plana de madeira eco

roada por unha ábsida de testeiro plano no interior do cal se sitúa un altar macizo de obra. 

Un banco corrido percorre o circuíto interior da nave aberta ao exterior no lado sur. 

Estudáronse hai pouco as pinturas que cobren os muros interiores da nave co tema, xa co

mentado anteriormente, das liñas en vermello-almagre que simulan un paramento de pedras 

de cantería regulares. Na zona inferior do muro empregouse un motivo de raíz clásica, a mo

do de zócalo, no que se imitan revestimentos de pilastras de mármores e un enreixado. O ar

co de medio punto que lle dá entrada á ábsida tenta simular a prolongación en ferradura 

mediante a inserción no seu arranque de pequenas columniñas que son logo disimuladas bai

xo a decoración pictórica. O mesmo arco envólvese cunha evocación arquitectónica de cla ro 

sabor clásico, ao Templo de Salomón, resalta en trompe /'oeil. Dúas columnas que arrancan 

do chan soportan un entaboamento que, pola súa vez, é a base dun pavimento rochoso en 

cuxo centro se ergue a Cruz do Gólgota. A enfática representación das rochas foi interpreta

da a partir da esexese bíblica da pasaxe que se refire ao trofeo lítico de Gálgala, que Xosué lles 

mandou construfr no paso do Xordán ás doce tribos de Israel, a consecución, en definitiva, da 

terra prometida, en relación á categoría de cidade levítica que tiña o mosteiro de San Xulián, 

tal e como a dotación do xiro de 13 millas indica30
. Trátase dun programa ankónico e extraor

dinario que admite, como as mesmas proporcións do modesto edificio, -unha vinculación es

treita coa tradición clasicizante da pintura asturiana, incorporando, non obstante, a simulación 

do paramento lftico que observamos xa en liñas anteriores, en edificios contemporáneos. 

Verbo disto, e dada a abrigada alusión ás pinturas de Samos en relación cos monumen

tos conservados da pintura asturiana, creo imprescindible aludir a un dos monumentos pic

tóricos máis relevantes e discutidos en territorio lucense: Santa Baia de Bóveda. Noutro lugar 

referinme máis extensamente a este conxunto, que, ao meu xuízo, admite unha datación en 

época tardo-antiga31• O edificio superior que completaba o santuario pagán foi "recuperado" . 

do seu abandono a mediados do século VIII, en época de Odoario, e converteuse en igrexa 

dedicada a santa Eulalia; con este motivo, procedeuse a realizar algunhas reformas que lle 

afectaron ao corpo inferior. Transcendente puido ser, desde entón, o impacto que semellan

te conxunto pictórico -ao que cumpriría engadirlle o que, sen dúbida, decoraría o ambien

te superior, no contorno de Odoario e especialmente a partir de Afonso 11- tivo na arte do 

Reino de Asturias, como tentamos demostrar a través da comparación dos repertorios de Bó

veda e as pinturas conservadas en Asturias . Bóveda, e en xeral a zona lucense, conservaba 

vestixios re levantes do seu pasado romano, máis significativos posiblemente que os que ofre

cía o territorio ástur, escasamente romanizado malia que os recentes achados arqueolóxicos 

permitan matizar esta afirmación . O "renacemento da antigüidade ", impulsado pola monar

qufa ástur a partir do modelo carolinxio, partía dun recoñecemento da propia tradición e da 

acumulación de repertorios, especialmente tardo-antigos no profano e romano-cristiáns en 

relación á igrexa, de orixe diversa. Non cabe dúbida de que os territorios lucenses incorpora

dos desde cedo ao re ino alimentaron coa súa tradición esa aposta renovadora . 



lgrexas e mosteiros propios e apropiados 

Unha das fórmulas máis habituais de investir, material e espiritualmente, as riquezas acumu

ladas palas fam ilias nobres era, na Alta ldade Media, a adquisición de obxectos de valor, pre

ciosos, pero especialmente a fundación de mosteiros ou igrexas. O carácter privado. destes 

establecementos é ben explícito na documentación . Non nos ha estrañar, daquela, que nunha 

sociedade como a galega, tan marcada pala existencia dun número limitado de poderosas fa

milias, estas rivalizaran neste t ipo de doazóns xa que lles proporcionaban prestixio. A docu

mentación conservada ilústranos sobre esta práctica frecuente, aínda que os restos materiais 

conservados non permitan, agás nalgún caso, relacionar ambos os testemuños. Coñécense, 

en efecto, un conxunto de igrexas dispersas no territorio, pertencentes a mosteiros desapa

recidos ou ben en funcións parroquiais, con fábricas adoito renovadas nas que se reaprovei

taron elementos anteriores e, polo tanto, con problemas na hora de establecer unha datación 

precisa. Da análise, a miúdo polémica, dos seus restos escultóricos, ou de elementos da súa 

estrutura, deduciuse unha clara presenza de modelos que admiten unha comparación cos 

monumentos conservados en Asturias e que se interpretaron como reflexos, nalgunhas oca

sións empobrecidos, destes. O seu mesmo carácter, ás veces popular e daquela intemporal, 

dificulta a súa datación xa que nada nos impide supor que puidesen ter sido empregados du

rante un período moi prolongado, mesmo ata a adopción de repertorios renovados a partir 

do século XI. Verbo disto cómpre mencionar a ventá calada e os relevos que actualmente se 

localizan na portada da súa igrexa de San Xés de Francelos, por citar o exemplo máis ex

t raordinario pala riqueza da súa escultura e, en especial, pala utilización de repertorios figu

rados. Santa Eufemia de Ambía e Santa María de Mixós, tamén en Ourense, son outros 

expoñentes significativos pala integridade na conservación das estruturas arquitectónicas. 

Moito máis complexo resulta valorar algúns casos nos que o único elemento destacado é a 

presenza dun arco de despezamento en ferradura ou enmarcado en alfiz, como_ acontece en 

San Martiño de Pazó, que talvez podería situarnos, nun contexto no que se reciben as in

fluencias de modelos leoneses no século X, ante un edificio no que se integraron tamén ele

mentos tardo-antigos. É coñecida, por outra banda, a relación deste mosteiro feminino coa _ 

familia de Rosendo. 

Situados na actual provincia de Ourense, a construción dalgúns destes monumentos está 

xustificada polo proceso de ocupación de territorios no avance colonizador cara ao Sur em

prendido, segundo xa vimos de comentar, polos magnates galegas no século IX; nalgunhas 

ocasións apropiáronse tamén de igrexas ou mosteiros abandonados e os restauraron. O al

cance desas "reconstrucións" , ás veces "a fundamentis", seg u e a ser un tema de debate 

aberto entre os estudosos. Verbo disto abonda con citar como exemplos máis relevantes os 

de Santa Comba de Bande e San Froitoso de Montelios. ' 

No caso de Bande cónstanos que foi apropiado polo conde Odoario, repoboador de Tras 

os Montes desde Chaves, conde de Viseo, emparentado co conde Gatón de Triacastela e fa

miliar dos monarcas leoneses; unha familia que, non obstante, non progresou no século X. 



32 Véxase BAU~As P~REZ , C., Defenso

res e Traditores .... op. el/. 
33 Véxanse N ú~Ez, M., Arquitectura 

prerrománica .. ., op. cit.; e PALOL, P. de, 

"Arte y Arqueología'', en Historia de 

España Menéndez Pida/, 111, España 

Visigoda, vol. 11 , Madrid, 1991 , p. 

271-428. 
34 Cfr. CABALLERO, L. , ARCE, F., "Pro

ducción decorativa y estratigrafía", en 

Escultura decorativa tardoromana y al

to medieval en Hispania, Anejos del 

Archivo Español de Arqueologfa, Ma

drid, 2006, en prensa. 
35 Véxase REAL, M.L. , "A escultura 

decorativa em Portugal: o grupo 'por

tuca lense', en Escultura decorativa tar

doromana y alfo medieval en Hispania, 

Anejos del Archivo Español de Ar

queologfa, Madrid, 2006, en prensa. 

A propiedade de Bande foilles cedida por el en testamento aos seus familiares en 872 e no 

texto alúdese ao estado de abandono do lugar desde había douscentos anos. Finalmente, xa 

no século X ternos unha relación pormenorizada dun dos seus descendentes, ao que lle co

rrespondera esta propiedade, Odoíno, quen lla cede finalmente ao mosteiro de Celanova . Nos 

preitos que acompañaban esa cesión, xa que os títulos de propiedade non obraban no seu 

poder, intervén ao seu favor o mesmo Rosendo, destinatario en última instancia desta doa

zón32. Do mosteiro dedicado a santa Comba, conservamos unicamente a igrexa, e da súa aná

lise, os estudosos deducen dúas interpretacións diversas. Algúns, de acordo coa lectura dos 

documentos, defenden o visigotismo dunha estrutura que sería restaurada no momento da 

súa apropiación; a restauración debeulle afectar á cabeceira, na que se introduciu unha ven

tá con celosía de arcos imbricados, se mantivo a antiga moldura de talla a bisel e desenvol

vemento vexetal que percorre o interior da ábsida e, no arco de entrada, se conservaron dous 

capiteis antigos, aos que se lles engadiron outros dous elaborados no século IX; as cubertas 

abovedadas e a moldura de sogueado das que arrancan serían tamén froito da intervención 

alto-medieval33 . Non obstante, recentes análises de estratigrafía de paramentos definen, pa

la contra, un edificio levantado ex novo, nun único momento, talvez coincidente coa restau

ración do propio Odoario en 872 ou, en calquera caso tomando esta data como terminus 
post quem, reaproveitando materiais da igrexa anterior, como son os dous capiteis tardo-ro

manos que flanquean a entrada á ábsida e a moldura interior; os seus muros, construídos con 

ped ras de cantería, reutilizarían materiais anteriores, como tamén unha ara romana como al

tar e un mi liario como pía bautismal. A existencia dunha cámara alta pechada, á maneira as

turiana, remata un edificio cuxa estrutura non desdí da práctica nabitual deses momentos34. 

San Froitoso de Montelios, verdadeiro martyrium do santo xunto a Braga, amasa tamén 

notables contradicións na súa estrutura. Por unha banda, manifesta na súa articulación dos 

vol u mes exteriores e dos paramentos un gusto clasicista e mesmo con vinculacións sempre ci

tadas con modelos de Ravena; comprensibles nun contexto tardo-antigo no que se coñecen 

as relacións intensas entre esta rexión atlántica e o centro adriático. Por outra, e pese ás res

tauracións mal coñecidas que sufriu, non deixou de se observar a presenza de solucións, 

especialmente a organización do espazo interior, que nos conducen a unha cronoloxía alto

medieval, dentro do século X, nun contexto histórico de reivindicación da enorme figura froi

tosiana, nun momento no que o condado de Coimbra -os seus promotores- manifesta 

claros intentos de autonomía . e, daquela, de reencontro e dignificación da súa memoria fu

neraria35 . Malia os coñecidos contactos e alianzas dos condes de Coimbra co califato omeia, 

non se pode aceptar sen maior discusión o suposto emprego de elementos propios do re

pertorio ornamental cal ifal nalgúns capiteis e mesmo na estrutura da cúpula. 

Aos poucos e poderosos magnates galegas se lles debe a fundación dos mosteiros máis 

importantes pola súa influencia espi ritual ou pola súa riqueza territorial. Deles conservamos, 

non obstante, só algúns, mais relevantes, vestixios materiais. Todos gozan da protección e be

neficios reais, en función da fidel idade demostrada palas respectivas familias. O mosteiro de 

Lourenzá está vinculado aos Osóriz, familia emparentada coa de san Rosendo e á que per-



tence o seu fundador, o conde santo Osario Gutiérrez; este personaxe, ao que se asocia con 

elementos lendarios, escolleu, seguindo con isto unha tradición testemuñada no reino polo 

menos desde a época de Afonso 111 , como elemento de prestixio un magnífico sarcófago de 

mármore de taller aquitano do século Vl 36 • O mosteiro de Ferreira de Pallare~ está relaciona

do cos Eriz; o de Sobrado dos Monxes (952), cos Alóitiz, familia da que procede o que será 

bispo de !ria-Santiago, Sisnando Menéndez (951-968), e que tivo como primeiro abade a san 

Pedro de Mezonzo. Outros cenobios foron promovidos polo contorno de san Rosendo, como 

Bóveda de arista 

de San Miguel de Celanova , 

século X 

36 Cfr. CASTIÑEIRAS, M .. "La reutiliza

ción de piezas romanas y medievales en 

Galicia". Brigantium (1989-1990). p. 

77-90; e CASTIÑEIRAS, M., "La actividad 

artística en la antigua provincia de Mon

doñedo: del Prerrománico al Románi

co", Estudios Mindonienses, 15 (1999). 



37 Cfr. SAEZ, E., "Los ascendientes de 

San Rosendo. Notas para el estudio de 

la monarquía astur-leonesa durante los 

siglos IX y X" , Hispania, 8 (1948), p. 

3-76 e 179-233; MAITOSO, J., San Ro

sendo e as corren/es monásticas da 

sua época. Religf§o e cultura na ldade 

Média Portuguesa, Lisboa, 1982; Nú

~EZ , M .. San Miguel de Ce/anova, San

tiago de Compostela, 1989; NúÑEZ, M., 

"San Rosando y una arquitectura con 

mentalidad fronteriza" , en Simposl In

ternacional d'Arqultectura a Catalunya. 

Seg/es IX, X i primera meitat de /'XI, 

(Glrona, 1988), Girona, 1994, p. 37-

64; e PALLARES, M.C .. llduara, una aris

tócrata del siglo X, A Coruña, 1998. 
33 Cfr. ANDRADE CERNADAS, J.M., 0 

lombo de Celanova, Santiago de Com

postela, 1995, vol. 1 e 11 ; ANDRADE CER

NADAS, J.M., "Algunos apuntes sobre la 

Vita Rudesindo y los documentos del 

Tumbo de Celanova", en Sub luce flo 

ren/is ca/ami, Homenage a Manuel C. 

Dfaz y Dfaz, Santiago de Compostela, 

2002, p. 270-277. 
39 Véxanse DfAZ y DfAZ, M.C., PARDO 

GóMEZ, M.V. e VILARIÑO PINTOS, D., Or

doño de Celanova: Vida y Milagros de 

San Rosendo, A Coruña, 1990; e AN

DRADE CERNADAS, J.M., "Algunos apun

tes .. . ", op. cit., p. 270-277. 

Santa María de Loio, Vilanova das Infantas e San Miguel de Celanova. Esta familia, entron

cada co gran magnate repoboador do século IX, Hermenegildo Gutiérrez, mantivo unha in

quebrantable fidelidade e colaboración cos monarcas ástur-leoneses e foi, daquela, 

enormemente favorecida . Os seus membros ocupan o bispado de Dumio-Mondoñedo e as 

súas propiedades, dispersas, abranguen territorios da rexión norteoriental, ao redor de Por

tomarín, e, especialmente por mor das posesións obtidas polo seu antecesor, da rexión meri

dional, na actual provincia de Ourense e á outra banda do Douro, ata Coimbra . 

Rosendo, bispo de Dumio-Mondoñedo, fundador e abade do mosteiro de Celanova, re

mata a súa carreira como bispo de !ria-Santiago (968-977). O seu perfil responde, a diferen

za do comentado en relación con Froilán ou Xenadio, ao dun gran magnate, abade, bispo e 

guerreiro, que viviu e interveu intensamente na política do seu tempo, al iado sempre aos seus 

familiares, entre os que se atopaban algúns membros da realeza leonesa37
. O mosteiro de Ce

lanova, fundado por Rosendo en 942, nunha propiedade en Vil/are cedida polo seu irmán 

Froilán e a súa muller Sarracina en 936, converteuse en pouco tempo nun centro de referen

cia e lugar escollido para a formación da nobreza, amais dun dos maiores dominios territo

riais espallados non só no conxunto de Galicia, senón tamén na rexión do Bierzo, en León e 

mesmo en Zamora . 

Non é estraño que se vinculen á súa persoa, aínda que sen fundamentos sól idos, algúns 
-

edificios parcialmente conservados, debido á súa presenza activa no lugar. A única certeza re-

laciónase, non obstante, con Celanova, onde conservamos unha das máis delicadas mostras 

da arquitectura alto-medieval hispánica: unha capela funeraria no recinto do antigo mostei

ro, actualmente desaparecido. Dúas descricións case que coincidentes dan fe da admiración 

que suscitaba: "et proximo in promtuario fecit oraculum quam visu ospitiolum parvulum ut 

est pretiosior in oculis hominis " , nun documento do Tambo de Celanova38
; e "fecit et intra 

monasterio claustrum prope promptuarium non longa ab eisdem ecclesiis, sancti Michaelis ar

changeli oraculum, visu ospitiolum parvulum miro lapideo opere tabulatum, oculis valde ad

mirabile cementium'', recollida na Vita Rudesindo39 . A inscrición sobre o portal da capela pide 

unha oración para o irmán de Rosendo e benfeitor do mosteiro, en cuxa honra se erixiu . As 

reducidas dimensións do oratorio apuntan claramente a un ha función privada. O vestíbulo de 

acceso, a nave cadrada e a ábsida que con ela se comunica mediante un arco de ferradura 

moi pechado, enmarcado cun alfiz, constitúen os tres espazos do oratorio, claramente dife

renciados pala altura e a estrutura das súas cubertas. Lembra por iso, como se comentou des

de Gómez Moreno, a estrutura da igrexa de Peñalba de Santiago. Cóbrese tamén con 

bóvedas, de canón no vestíbulo, de aresta na nave, e pseudo-gallonada, na que se emprega 

o xeso, na ábsida. Os seus muros empregan sólidos bloques ben escuadrados de granito, re

servándose o ladrillo para as cubertas. As ménsulas con roleos do interior e os modillóns ta

mén de ralos do beiril exterior remiten e completan os tópicos vinculados á chamada 

arquitectura " mozárabe''. O conxunto dos paramentos interiores revestiuse dunha revocadu

ra que simula, coas consabidas liñas t razadas en vermella-almagre xa comentadas noutros ca

sos, un paramento regular de pedras de cantería . Son perceptibles as relacións cruzadas que 



poden establecerse con edificios construídos nas rexións orientais do reino durante o século X, 

pero, de xeito especial, cos que admiten, segundo apuntabamos máis arriba, unha cronoloxía 

a partir de mediados do século X e que poñemos en relación coa introdución de correntes de 

gusto que incorporan as novidades que ofrecía a arquitectura califal. O "cosmopolitismo" de 

Rosendo explica, sen dúbida, o coñecemento desas modas. Mesmo se aduciu unha vinculación -

directa con Xenadio ou cóa súa obra, por mor dunha viaxe de Rosendo a León para se _entre

vistar co rei e tratar, precisamente, sobre a fundación de Celanova40
. En calquera caso, Rosen

do asina o documento de Salomón do ano 937 no que se fai explícita a decisión deste de 

erguer unha igrexa, a de Santiago de Peñalba, na que acoller dignamente os restos do seu an

tecesor Xenadio. Ambos os edificios construiranse anos máis tarde, como tamén o panteón de 

Palat de Rey (951) na capital do reino. 

Rosendo foi un dos nobres galegos que, nos momentos de crise sucesoria apoiou as pre-
' 

tensións de Sancho "o Gordo", protagonista dunha celebrada visita á residencia palaciana do 

califa, Medina Azhara, en tempos de Ab al-Rahman 111 (958), na procura de soporte para a 

súa candidatura41
• O chamado "tesouro de Rosendo" inclúe unha única peza que puido per

tencerlle: un xogo de xadrez de cristal de rocha de fabricación oriental 42, talvez un obxecto 
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Pinturas da nave e do arco 

triunfal da capela do Ciprés, 

século X. Mosteiro de San 

Xulián de Samas (Lugo) 

4° Cfr. NúÑEZ, M., Arquitectura pre

rrománica ... , op. cit. 
41 Véxase GUARDIA, M. , "lmparare 

dell 'altro .. . ", op. cit. 
42 Cfr. CARRERO SANTAMARIA, E., "Pie

zas de ajedrez del Tesoro de san Ro

sendo", en En olor de santidade. 

Relicarios de Galicia, catálogo da ex

posición, Santiago de Compostela, 

2004, p. 275-276; e CARRERO SANTAMA

RIA, E., "Reliquias y relicarios en la Ga

licia medieval ", en En olor de 

santidade ... , op. cit. , p. 525-537. 



• Cfr. CARRERO SANTAMARIA, E .. "Aje

drez de San Genadio", en Encrucijadas. 

Las Edades del Hombre, catálogo da 

exposición, Astorga, 2000, p. 237-238. 

" Véxase PALLARES, M.C., llduara, 

una aristócrata .. ., op. cit. 

' 5 Véxase DIAZ y DIAZ, M.C .. Códices 

visigóticos .. ., op. cit. 

<S Cfr. MORALEJO, s .. "El mapa de la 

diáspora apostólica en San Pedro de 

Rocas: notas para su interpretación y 

filiación en la trad ición cartográfica de 

los Beatos", Compostellanum, 31 

(1986), p. 315-332. 

logrado grazas ao botín obtido na vitoriosa campaña de Lisboa en tempos de Ordoño 111 (955). 

Merece ser lembrado, en xusto paralelo, outro xogo de xadrez vinculado a san Xenadio e, por 

suposto, atribuíble a outra apropiación43. Aduciuse tamén un contorno favorable para o co

ñecemento da cultura andalusí, xa que entre o inmenso patrimonio de servos, cristiáns e mu

sulmáns, cos que contaba a familia, se atopaba unha muller moi achegada á súa persoa, a 

musulmá Muzalha, á que lle concede liberdade e posesións. Cómpre engadir o testemuño 

que ofrece a relación de obxectos, moitos deles indubidablemente de orixe islámica, doados 

ao mosteiro de Celanova pola súa nai llduara e por el mesmo en 938 e 942 respectivamen

te44. Non podemos deixar de mencionar, malia o carácter sumamente impreciso da informa

ción, a noticia que recolle Morales respecto dun códice que existía no seu momento na 

biblioteca do mosteiro de Cela nova, moi estragado, coa "exposición del Apocalipsis de Ete

rio y otro" 45. Trataríase dun Códice de Beato, posiblemente ilustrado, encargado para o seu 

mosteiro, talvez polo mesmo monarca leonés. t unha hipótese que non podemos deixar de 

formular, especialmente no tocante ás pinturas rupestres conservadas en San Pedro das Ro

cas, reflexo da presenza nos mosteiros galegas dun ciclo ilustrado que corresponde ás recen

sións coñecidas nos Beatos46. 

Coa nai de Rosendo, llduara, relaciónase outra fundación familiar achegada a Celanova: 

o mosteiro dúplice de Santa María de Vilanova das Infantas, onde exerceu de abadesa ata a 

súa morte. Só a partir de noticias antigas, antes da súa desaparición, se pode chegar a pro

poñer unha reconstrución da igrexa, levantada con perpiaños, con nave única coroada por 

unha ábsida pechada, ultrasemicircular, que permitiría unha comparación coa igrexa bercia

na de Santo Tomás de las Ollas. Os elementos escultóricos conservados, especialmente os mo

dillóns de rolos, e as noticias do uso de arcos de ferradura permiten relacionar este edificio, 

non só na súa cronoloxía, senón tamén no tocante aos modelos arquitectónicos, coa capela 

de San Miguel de Celanova e, daquela, coa arquitectura da zona oriental do reino . 

As crises internas deste, as loitas polo poder real, a disgregación territorial e a conseguinte 

debilitación que o asolan desde os anos 60 do século X favoreceron, sen dúbida, a súa es

trepitosa caída e a destrución e/ou abandono parcial dalgúns dos monumentos ata o de ago

ra citados ante as dúas grandes forzas do momento: os viquingos que "visitaban" desde 

había moito tempo a costa, penetrando ata o interior, e, especialmente, o pulo último do ca

lifato capitaneado por al-Mansur. O ano mil, aínda que non segundo o cálculo propio da cha

mada era hispánica, parecía responder ás negras expectativas cristiás. As campás de 

Compostela iluminaron durante años as oracións dirixidas a Allah. 
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Unha dubidosa atribución 

Moitos son os avatares que teñen acompañado o enigmático sepulcro que hoxe coñecemos 

como de santa Froila, situado no muro sur da capela de San Froilán . Da súa xénese descoñe

cemos practicamente todo, xa que ningunha noticia da súa execución, colocación ou dedi

cación orixinal chegou ata nós. Non obstante, posuímos algúns datos de época moderna 

sobre este monumento, que paradoxalmente teñen contribuído máis a crear confusión que a 

aclarar a súa historia . Na segunda metade do século XVI, o padre Athanasio Lobera, monxe 

de Moreruela, testemuña que estaba levantado a vara e media do chan e metido ata a me

tade na parede do coro, ao lado do Evanxeo, preto de onde se atopaba a pía de auga bieita . 

Algúns autores afirman que o sepulcro foi trasladado a comezos do XVII polo bispo don Alon

so López Gallo á capela de San Froilán -hoxe do Pilar-, sita no muro norte do t~mplo, se 

ben M. Risco1 só fala da solemne recepción, o 13 de, abril de 1613, dunha reliquia do santo 

procedente de Moreruela . A súa situación na actual capela de San Froilán, no muro sur do 

cruceiro, constátase desde 1795. 
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1 RISCO, M., España Sagrada, t. XLI, 

Madrid, 1798. 

Sepulcro denominado 

de santa Froila , ca . 1173. 

Catedral de Lugo 

(CAT. nº 26) 



E/eval/o anlmae, sepulcro 

denominado de santa Frolla. 

Catedral de Lugo 

Páxlna segulnte: 

Detallo do monxe lector, 

se¡mlcro denominado 

de santa Froila. 

Catedral de Lugo 

1 LOBERA, A. , Hisloria de las grande

zas de la muy an/igua e insigne Ciu

dad de Lean y de su obispado y pairan 

san/ Froylan, Valladolid, 1595. 
3 LóPEZ PELAEz, A., El cu/lo de San 

Froilán, Madrid, 191 O. 

' CABANA ÜTERO, A., "Sobre a inven

ción de Santa Froila", Bolelfn do Museo 

Provincial de Lugo, 7, 1 (1995-1995), 

p. 251-260. 
5 Biblia Gólica de la Ca/edra/ de 

León, cód. 5, fol. 101 . 
6 Risco, M., España ... , op. cil., p. 

157. 

Igualmente, a atribución do sartego a santa Froila, suposta nai de san Froilán, non se cer

tifica antes do século XVI, aínda que a partir dese momento as novas sobre o seu culto son 

abundantes. De feito, o padre Lobera2 lembra que os devotos depositaban sobre a cuberta 

do sepulcro moitas candeas, pois "acuden allí á buscar salud ó á dar gracias por haberla re

cibido". Na súa narración comenta concretamente a existencia de dous ferros que saían da 

parte superior do sartego, "uno para dentro del coro y otro para la parte de afuera", cuxa 

función era soster un pano de seda que adoitaba poñerse no sarcófago. Segundo a tradición, 

a santa era recoñecida como especial avogada dos enfermos de dores de cabeza e moas3
. 

Tal como ten sinalado Cabana Otero4
, a atribución do sepulcro a santa Froila resulta máis 

que dubidosa, froito dunha invención sen base histórica ningunha. De feito, a santa non apa

rece mencionada na Vida de San Froilán redactada polo diácono Juan en 9205, tan só quince · 

anos despois da morte do santo. Ademais, o nome de Froila, de orixe xermánica e moi es

tendido en Galicia na Alta ldade Media, non é propio de muller senón de varón -así se cha

maba, por exemplo, un dos irmáns do célebre san Rosendo-. Por iso, resulta probable que 

a súa feminización puidera terse orixinado a partir de textos latinos, nos que san Froilán apa

rece designado en nominativo, baixo a forma latina Froila . 

En todo caso, é obvio que a escena narrativa da cuberta do sepulcro desempeñou un im

portante papel tanto no cambio de xénero do seu ocupante como na invención dunha nai 

santa para Froilán. Sen dúbida, unha mala percepción das convencións da figuración, per

tencente á peculiar linguaxe do románico, fixo que a partir dun certo momento a imaxe da 

ascensión da alma aos ceos que se representa na cuberta se entendese nun sentido distinto 

ao orixinal; a figura extremadamente alargada, cadavérica e asexuada -imaxe da alma-, 

que cos seus longos cabelos se eleva na súa mortalla por dous anxos cara aos ceos, onde é 

bendicida pola Dextera Domini, nun determinado momento interpretouse que era a dunha 

muller. Así a describe M . Risco6: "Una mujer con dos ángeles a los lados que llevan su alma 





7 Cfr. LóPEZ PELAEZ, A .. El culto .. ., op. 

cit. p. 27. 
1 ldem, p. 28. 

° FERNÁNDEZ CATÓN, J.M .. "Frollano" , 

8/bllotoc,1 sanctorum, V, Roma (1 964), 

p. 1284-1286. 

IO BOTO VARELA, G .. "Sobre reyes y 

tumbas en la catedral de León. Discur

sos visuales del poder polftico y honra 

sacra", en Actas del Congreso Interna

cional "La Catedral de León en la Edad 

Media". León, 7- 11 de abril de 2003, 

Universidad de León, 2004, p. 327. 
11 Archivo de la Catedral de León, cod. 

n.º 52; cf r. G1L, C .. Santos gallegos, 

Santiago de Compostela, 1976, p. 31 . 
12 Resulta igualmente sintomática 

das ansias da sé lucense a xa citada re

cepción, o 13 de abril de 1613, dunha 

rel iquia procedente do mosteiro de 

Moreruela, en tempos do bispo don 

Alonso López de Gallo; Risco, M .. Es

paña .. ., op. cit .. p. 191. 

al cielo" , ou o propio A. López Ferreiro, que viu nela "una mujer desnuda totalmente y ten

dida sobre un lienzo " 7
• Este cambio semántico na percepción da peza foi acompañado no 

seu momento dunha relectura doutro dos motivos da representación ; refírome á figura de 

vulto do extremo dereito que representa a un monxe, con túnica e capucha, sentado nunha 

cadeira sen respaldo e sostendo coas súas mans un libro aberto. Se a alma que se eleva era 

santa Froila, o personaxe masculino non era outro que o seu filio, san Froilán, en éxtase. Así 

o constata o padre Lobera, quen afirma que "está la figura llena de cera y algo negra de las 

muchas candelas que ponen sobre ella los que acuden allí a buscar salud ó á dar gracias por 

haberla recibido. Los cuales todos besan y abrazan aquella figura del monje, en reverencia a 

San Froilán "ª. 

A folclorización á que foi sometido o suposto sepulcro de santa Froila e a súa figuración 

en época moderna mesmo explicarían outro dos ritos: o do pano de seda que se colgaba dos 

ferros da cuberta para que os fieis puidesen "sanarse" das súas dores. ¿Tratábase quizais 

dunha alusión á mortalla ou ao sudario representado na escena da elevación aos ceos, in

ventado tamén como "reliquia" na devoción da tumba? 

Esta capacidade de flutuación no campo semántico do monumento quizais derive da pro

pia ambigüidade ou "falsidade " do obxecto desde a súa orixe. Moi probablemente o sarte

go de Lugo se encarga cara a 1173, ano no que o legado papal Xacinto ordena, en nome do 

sumo pontífice Alexandre 111, que a metade das reliqu ias de san Froilán, que se trasladaran en

tre 992 e 995 ao mosteiro de Moreruela de Frades, fundado polo santo, regresasen á cate

dral de León, onde exercera como bispo entre os anos 900 e 9059. Como ben recorda Boto 

Varela 10
, durante o mandato do bispo Juan Albertino ou co seu sucesor e sobrlño, Manrique 

de Lara (1181-1205), organizouse na catedral de León un complexo plan cultual en torno aos 

t res prelados santos da diocese: Froilán, Paio e Alvito. Neste contexto, e sabendo que a cate

dral de Lugo pretendía unha parte do lote de 1173, explícase a erección do monumento fu

nerario a Froilán, cunha escena de elevatio animae segue, en real idade, ao pé da letra unha · 

das versións extensas da Vita recollidas no Breviario gótico de León : "Resoluta sancta illa ani

ma a corporis teca, pariter cum choris angelicis celos penetravit " (Aquela santa alma saíu do 

seu corpo, penetrando no ceo entre coro de anxos) 11
. 

Para Cabana Otero non deixa de ser sintomático que coincidan no tempo a realización da 

luxosa urna de Enrique de Arfe na catedral de León, en 1519, para aloxar as rel iquias do san

to, e as primeiras novas da lenda de santa Froila . Nese momento, o Cabido de Lugo podería 

ter promovido un culto a unha inventada nai de san Froilán, que revertese nunha maior tra

dición da estirpe lucense do santo ante o medo de non poder competir coas reliquias garda

das desde había moito tempo en León e Moreruela 12
• O cambio de xénero resultaba fácil, xa 

que popularmente tanto o nome de Froila como a representación da alma no sartego podían 

faci lmente ser entendidos como femininos . De af a prudencia do bispo don Martín Tristán Cal

vete, quen na década de 1530 deu marcha atrás na súa· intención de abrir o sepulcro. 



Carpos santos, tumbas e dioceses 

o chamado sartego de santa Froila, por excepcional que sexa nas súas vicisitudes, non deixa de 

ofrecernos un paradigma do que supoñía a posesión e culto dos corpos santos para as dioce

ses galegas dos anos centra is da ldade Media. Así, co gallo da restauración de Braga en 1070, 

o bispo Pedro (1070-1091) 

reclamou para a súa sé a re

cuperación da súa condición 

de metropolitana . Para iso 

promoveu un gran progra

ma artístico, consagrando 

en 1089 o altar da nova ca

tedral románica e, moi posi

blemente, erixindo na antiga 

Dumio, o título da cal recla

maba a Mondoñedo, unha 

caixa-sartego de san Marti

ño de Dumio, insigne arce

bispo bracarense (572-529) 

cuxas reliquias se disputa

ban ambas as sés. 

O contexto da creación 

do sartego lucense que nos 

ocupa parece derivar dunha situación similar. O rei Afonso 11 concedéralle no ano 835 ao bis

po Froylan de Lugo, baixo cuxo goberno nace no Regueiro dos Hortos o futuro santo, a dig

nidade de metropolitano que noutro tempo posuía a sé de Braga e que fora t id9 de facto polo 

célebre prelado lucense Odoario (740-784)13 • O fracaso de Lugo na guerra das dioceses gale

gas, coa restauración da metrópole de Braga en 1099/1103 e a creación en 1120 da de Com

postela, induciu os seus prelados a potenciar os seus propios heroes ou santos locais. 

O bispo Odoario, restaurador das dioceses de Lugo, Ourense e Braga nos míticos tempos 

da invasión árabe, e o santo-bispo Froilán de León, oriúndo de Lugo, constituían dÚas boas 

bazas para prestixiar a categoría da sé. Algúns autores como N. Peinado, J. Delgado López ou 

o propio J. D'Emilio14 sentíronse atraídos pala posibilidade de que esta tumba fose en orixe a 

do bispo Odoario, un acróstico do cal se localiza na entrada sur da catedral. De feito, tanto 

a ruda labra da caixa, en granito, como a elegante pedra marmórea da tapa, a dúas verten

tes e molduradas por unha decoración de sogueado, poderían ter pertencido en principio a 

un sartego altomedieval. Na súa disposición no coro, o mqnumento, de 'estrutura domato

mórfica, estaba alzado sobre columnas, seguindo unha antiga disposición doutras antigas 

tumbas prestixiosas da Gallaecia, como a de santa Eufemia, na catedral de Ourense, a do 

Conde Santo, en Vilanova de Lourenzá, ou a de san Wintila, en Punxín (Ourense). 

Detalle do tímpano norte, 

resto de estuco cunha ala . 

Catedral de Lugo 

13 Risco, M., España Sagrada, t. XL, 

Madrid~1796, p. 115-116. 
1 ~ PEINADO, N., Lugo monumental y 

artístico, Lugo, 1951 ; DELGADO GóMEZ, 

J., "El así llamado 'sepulcro de Santa 

Froila' (a, b, c, d)", El Progreso, 14, 19, 

22 y 25 de julio de 1988; ou o propio 

D'EM1uo, J., "Tradición local y aporta

ciones foráneas en la escultura romá

nica tardía: Compostela, Lugo y 

Carrión", en Actas do Simposio Inter

nacional sobre "O Pórtico da Gloria e a 

Arte do Seu Tempo ", Santiago de 

Compostela, 3-8 de outubro de 1988, 

A Coruña, 1991 . 



Capitel colgante coa 

Última Cea, porta norte da 

catedral de Lugo 

15 Risco, M., España ... , op. cit., p. 35. 
16 MoRALEJO, S., "The Tomb of Alfon

so Ansúrez (t 1093): its Place and the 

Role of Sahagún in the Beginnings of 

Spanish Romanesque Sculpture" , en 

Santiago, Saint-Denis, and Saint Peter. 

The Receplion of Roman Liturgy in Le

ón-Castíl/e in 1080, Nova York, 1985; 

D'EM1uo, J., "Tradición loca l ... ", op. 

Cit., p. 83-94; HERNANOO GARRIDO, J.L., 

Escultura tardorrománica en el monas

terio ele Santa Marfa la Real de Aguilar 

de Campoo (Palencia), Agui lar de 

Campeo, 1995, p. 137. 
17 BERTAUX, É., "La sculpture chrétien

ne en Espagne des origines au XIVe 

siecle", en M1cHEL, A. (ed.), Histoire de 

/'Ar!, vol.11, París, 1906, p. 243-244. 
18 Véxase unha reprodución da imaxe 

en GRIVOT, D. , ZARNECKI, G., Gislebertus. 

Sculptor al Autum, Nova York, 1985, p. 

34-35. 
19 MDRALEJO, S., "The Tomb of Alfon

so Ansúrez ... ", op. cit., p. 43. 
20 CASTl~E I RAS, M., "La persuasión 

como motivo central del discurso: la 

Boca del Infierno de Santiago de Bar

badelo y el Cristo enseñando las llagas 

del Pórtico de la Gloria", en SANCHEZ, 

R., SENRA, J.L. (ed.), El Tfmpano romá

nico. Imágenes, estructuras y audien

cias, Santiago de Compostela, 2003, 

p. 243. 

Por outra parte, tampouco sería allea ao románico a vontade de crear un "falso" que re

cordase un tempo máis antigo. De feito, no caso da caixa-sartego de san Martiño de Dumio 

pretendérase evocar na súa figuración un estilo tardoantigo acorde cos tempos nos que vivi

ra o santo. Non obstante, no caso lucense parece terse preferido a reutilización dunha anti

ga tumba . Así o suxería J. Delgado, para quen un monumento do século VIII, concibido para 

aloxar a Odoario, tería sido empregado de novo no século XII, seguramente coa finalidade de 

acubillar os esperados restos de san Froilán . É posible que nese momento a caixa fose remo

vida da entrada sur, onde figura o seu acróstico, o do perímetro do cemiterio da catedral, pa

ra ser colocada no lado do Evanxeo do coro, coa conseguinte labra dos relevos da cuberta 

por un obradoiro tardorrománico de raizame borgoñona, que daquela traballaba na porta 

norte. lso explicaría a sensación de non finita que dá a peza, posiblemente debida ás dificul

tades que supoñfa para o devandito obradoiro o traballo nunha pedra moi dura, orixinal

mente non concibida para a figuración narrativa . De feito, os condicionantes do marco fanse 

máis que evidentes na composición da escena, dun carácter excesivamente constrinxido nos 

anxos dos recunchos ou esaxeradamente amplo na lonxitude do corpo da alma núa. 

O contexto máis favorable para a realización desta peculiar instalación parece situarse bai

xo o goberno de don Juan (1152-1181 ), antigo abade de Samos, bo coñecedor dos costu

mes beneditinos e fiel defensor dos intereses da súa diocese e cidade, beneficiadas nos anos 

do seu episcopado polo re i Fernando 11 coa concesión do Foro de Lugo, en 1177, e a confir

mación de todas as doazóns da sé, en 1172 e 117815 . Este sería o momento en que se con

trata na catedral un obradoiro de raizame borgoñona que coñecfa a tumba dos mártires de 

San Vicente de Avila e os capiteis do arco triunfal da igrexa do mosteiro de Aguilar de Cam

poo (Palencia), actualmente datados entre 1160 e 117316 . En torno ao ano 1170 teríase la

brado o conxunto de magníficas esculturas que compoñen a maltreita fachada norte da 

catedral de Lugo, así como os relevos da cuberta do denominado sepulcro de santa Froila. Esa 

vinculación borgoñona, desde moi cedo recoñecida por É. Bertaux17, faise patente na pecu" 

liar representación da alma do defunto, cuxo carácter esaxeradamente "espiritualizado" lem

bra os fantasmagóricos corpos que rexorden das súas tumbas no lintel do Xuízo Final da porta 

occidental de San Lázaro de Autun (1135), obra de Gislebertus1ª. 
Non obstante, como se comentou máis arriba, a escena da e/evatio animae posúe certas 

connotacións biográficas, pois na versión ampliada da Vida de San Froilán do Breviario Góti· 

co de León dise: "Resoluta sancta illa anima a corporis teca, pariter cum choris angelicis ce

los penetravit" . Tratábase, con todo, do abrigado final feliz de toda lenda haxiográfica, 

convertida agora en imaxe. Moralejo19 non dubidaba en adscribilo á iconografía derivada do 

rito da bendición do cadáver traspasado a un ámbito celeste, do que a cuberta da tumba de 

Alfonso Ansúrez (t1093), na igrexa monástica de San Benito de Sahagún, constituía un exem

plo paradigmático. Pero mentres que no exemplo leonés o defunto se alzaba vestido, de for

ma absolutamente corpórea, como se se tratase da resurrección na fin dos tempos, no caso 

lucense era unha verdadeira elevatio animae, onde a alma do defunto, axudada nas súas 

mans por un anxo e alzada por outros dous en sudario, diríxese cara aos ceas. Posiblemente 





Ménsula con anxo lector, 

procedente da portada 

norte da catedral de Lugo. 

Museo Diocesano 

e Catedralicio de Lugo 

21 A postura da figura recorda a do 

anxo lector dunha ménsula gardada no 

Museo Diocesano de Lugo, que segu

ramente foi tallada para a portada nor

te segundo YZOUIEROO PERRIN, R., 

Galicia. Arle. X. Arle Medieval. 1, A Co

ruña, p. 232. 
22 SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., "lmag~ry 

and lnteractivity: Ritual Transact ion 

and the Saint's Tomb", en LAMIA, S., 

VALDEZ DEL ÁLAMO, E. (ed.), Decoralions 

far /he Holy Dead. Visual Embelish

ment on Tombs and Shrines of Saints, 

Turnhout, 2002, p. 21-38. 
23 G1L, C., Santos .. ., op. cit., p. 31. 

nesta preocupación polo ritual dos defuntos, tan característica da Orde beneditina-clunia

cense, teña influído o propio bispo Juan, pois procedía da abadía de Samos, onde a Regra be

neditina e a celebración da festa de Todos os Santos estaban plenamente establecidas no 

século Xll2º. 
A única testemuña figurada do deceso e a elevación da alma, o monxe do libro aberto si

tuado no ángulo dereito21 , constitúe un recurso habitual da escultura funeraria a partir da se

gunda metade do século XII. Este motivo permítelle ao espectador, o devoto peregrino, 

autentificar a veracidade do feito, tal como demostrou para outros exemplos hispánicos Sán

chez Ameijeiras22 . Trátase do equivalente visual do papel que desempeñaban no texto haxio

gráfico do Breviario Gótico de León a multitude dos discípulos de san Froilán, os que, á hora 

da súa marte: "Omnes illum amabant, omnes illum dil igebant atque omnes illum videre sem

per cupiebant" (Todos desexaban velo continuamente, porque todos o amaban e querían)23
. 
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A
o longo de toda a ldade Media, desde a inventio mesma do sepulcro do apóstolo 

Santiago o Maior, as peregrinacións a Compostela experimentarán unha evolución 

constante en canto á súa materialización, motivacións e estruturación, así como 

no que á fixación de itinerarios máis ou menos habituais se refire. Pero é no outono me

dieval cando esta evolución carrea unhas transformacións máis profundas, que non fan se

nón evidenciar os cambios relixiosos, sociais, económicos e culturais, en xeral, da Europa 

do momento. 

Non cabe dúbida ningunha acerca do mantemento da tradición xacobea entre os fieis 

dos Estados cristiáns do século XV, que perpetúan unhas prácticas piadosas que tiñan na 

peregrinación a Compostela o adecuado episodio mundano de carácter expiatorio e puri

ficador. Pero é daquela cando aparecerá tamén un novo tipo de peregrino cabaleiresco, pa

ra quen a veneración dos restos do apóstolo Santiago se converteu practicamente nun 

pretexto para coñecer países e xentes estranxeiras, cos seus costumes máis ou menos exó

t icos, e cun pouco de sorte poder visitar algunhas cortes e participar nos torneos e xustas 

que daquela eran tan frecuentes 1
• Oeste modo, Ó espírito cabaleiresco, que con tanta for

za se impón na realidade vital da época, nútrese igualmente dos preceptos mentais que 

acompañaban a peregrinación a Compostela, sabendo da fácil relación e complicidade 

mental que ambos fenómenos podían ter. Un caso paradigmático a este respecto é a co

ñecida peregrinación do cabaleiro De Werchin, senescal de Hainault, quen fixo pública a 

súa intención de aceptar o reto de calquera cabaleiro que, no camiño cara a Compostela, 

non o obrigase a desviarse máis de vinte leguas del2• 
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1 VAZOUEZ DE PARGA, l., l.ACARRA, J.Mª. 

e URIA Rlu, J., Las peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, vol. 1, Pam

plona, 1992 (reedición), p. 89. 
2 lbfdem, Vázquez de Parga toma es

te dato histórico de STONE, The cu// of 

Santiago, p. 232. 
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En todo iso tamén subxace claramente o interese xeneralizado que o século XV amosa pa

las viaxes e o desexo de ver terras afastadas, así como o anhelo cabaleiresco por vivir dal

gunha maneira unhas aventuras e experiencias semel'.antes ás recreadas pola literatura 

novelesca desde o século anterior. E tampouco pode esquecerse a importancia que a propia 

iconografía de Santiago ecuestre mantén desde a Plena ldade Media, tanto na arte como na 

literatura e tradición dos milagres, así como na imaxe concreta articulada do Apóstolo do 

mosteiro das Huelgas Reales de Burgos, que puido ter sido utilizada para armar previamente 

cabaleiros a algúns monarcas castelán-leoneses. 

Se nos estamentos señoriais o Camiño de Santiago adquire unha renovada atracción, algo 

similar podería aducirse no que lles atinxe aos grupos sociais non privilexiados. Tanto polas ru

tas terrestres que unían Santiago e Galicia co resto da Península Ibérica, como polas marítimas, 

que tiñan no porto da Coruña o seu principal punto de arribada, as décadas finais da ldade Me

dia considéranse historicamente como unha etapa de auxe do fenómeno xacobeo. Claro que 

semellante constatación documental debe ser examinada e ponderada considerando a abun

dancia de textos da época que se conservan con datos ao respecto, o que podería carrear unha 

errónea interpretación no que se refire aos estudos comparativos con períodos anteriores. En to

do caso, non debe esquecerse que co avance turco no Mediterráneo e a definitiva caída de 

Constantinopla bloqueábanse algunhas das principais rutas -tanto comerciais como de pere

grinación aos Santos Lugares- que estiveran intermitentemente abertas ao longo de boa par

te da ldade Media. 

Do corpus documental que xira arredor da peregrinación a Compostela no século XV tí

ranse datos que ofrecen unha imaxe clara da abundancia de fieis procedentes de terras xer

mánicas, tanto de extracción nobiliaria e cabaleiresca en xeral como de xentes menos 

favorecidas. Claro está que, cuantitativamente, as rexións xermanas destacan na época pola 

súa ampla demografía, vinculada ás boas condicións económicas, cunha forte expansión 

agraria, comercial e urbana. E vai ser precisamente entre aqueles viaxeiros alemáns entre os 

que se xeneralice dunha maneira especial a redacción -e por tanto o uso- de guías para o 

viaxeiro e peregrino a Santiago. Cabe mencionar entre eles a Hermann Künig von Vach, quen 

redacta cara a 1495 un ha guía sobre o Camiño de Santiago que se converterá na guía "clá

sica" alemá do peregrino: A peregrinación e o Camiño a Santiago. De xeito rimado, presén

tase esta obra como unha serie de instrucións e unha axuda ao peregrino de boa vontade 

para a súa marcha cara a Santiago de Compostela3• 

Esta guía de Hermann Künig, igual ca outros relatos de similar tipoloxía, vén a demostrar 

que a peregrinación a Compostela se mantiña como unha tradición piadosa moi arraigada 

nos anos finais do Medievo, pois a composición do texto e as numerosas reedicións das que 

foi obxecto non fan senón confirmar o éxito que habería de acadar a priori -dada a súa fun

cionalidade- entre os "peregrinos sinxelos" -aínda que só os que sabía~ ler o poderían en

tender4 e, por suposto, transmitir despois tales coñecementos a partir da tradición oral, como 

acostumaba acorrer na época-. Precisamente se distingue este texto dos demais relatos de 

peregrinación de finais do século XV e do XVI polo seu carácter prescritivo como guía de pe-

3 HERBERS, K., PLúTZ, R., Caminaron a 

Santiago. Relatos de peregrinaciones 

al "fin del mundo'', Santiago de Com

postela, 1998, p. 168. 
4 ldem, p. 180-181. 
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escola burgalesa. Estilo 
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(CAT. nº 29) 

5 ldom, p. 174e168. 

o Vóxaso GARCIA DE CORTÁZAR, J.A., 

"Viajeros, peregrinos, mercaderes en 

la Europa Med ieval", en Viajeros, pe

regrinos, mercaderes en el Occidente 

Medieval (XVIII Semana de Estudios 

Medievales, Estelia, 22 a 26 de julio de 

1991 ), Pamplona, 1992, p. 15-51 (pa

ra nota, p. 34-37). 

¡ NúÑEZ RODRIGUEZ, M .. "El espacio 

recreado y la vuelta a la patria perdi· 

da", en Arte y ciudad. Ámbitos medie

val, moderno y contemporáneo, 

Santiago de Compostela, 2000, p. 

265-288 (para nota, p. 287). 
8 GARCIA DE CORTÁZAR, J.A .. "Viajeros, 

peregrinos ... ", op. cit .. p. 37. 
9 S1NGUL, F., Historia cultural do Ca

miño de Santiago, Vigo, 1999, p. 73-74. 

'º Véase Vl\l.ouEz DE PARGA, L. , LACA· 

RRA, J.Mª. e URIA Rlu, J. , Las peregrina

ciones .. .. op. cit .. vol. 1, p. 120-125. 

regrinos, aínda que segue a tradición dos Itinerarios -descricións de camiños- xa que mos

tra lugares, distancias e aloxamentos, salpicando estes datos con informacións prácticas5. 

Tales datos ratifican a continuidade das peregrinacións tradicionais entre boa parte dos 

fieis, e todo iso fainos pensar nuns peregrinos que se manteñen máis ou menos na órbita da 

definición habitual : viaxeiros movidos por inquietudes relixiosas que valoran dun xeito espe

cial o propio camiño, xa que este lles proporciona a satisfacción de achegarse ás reliquias me

diadoras coa divindade e, ao tempo, lles facilita a preceptiva renuncia a todo o que suxire 

apego terreal e atadura aos caducos bens terreais6
. lsto non significa que, como no mencio

nado caso dalgúns cabaleiros, existisen tamén outros motivos á marxe dunha finalidade sim

plemente reli xiosa que acabarían igualmente por influír de maneira decisiva nos peregrinos 

anónimos á hora de se lanzar á aventura do Camiño a Santiago -desde unha curiosidade 

compartida polo descoñecido e afastado, ata o interese económico que en comerciantes e 

mercadores espertaban estas rutas para establecer novos negocios. 

Aínda que este tipo de peregrino se perpetúe -mesmo despois da Reforma protestan

te-, o certo é que naqueles tempos do ocaso medieval a idiosincrasia do fenómeno relixio

so e cultural da peregrinación se mostraba irremediablemente prexudicado: a maior facilidade 

para a obtención das indulxencias plenarias, así como a aceptación por parte da lgrexa de fór

mulas como a "peregrinación por delegación" demostran claramente_ que a presenza física 

do fiel no santuario onde se custodiaban as reliquias sagradas xa non era unha premisa in

dispensable para asegurar a intercesión do apóstolo Santiago ou de calquera outro santo. 

Non en van, e de maneira paralela no tempo, era ese un momento no que se asistía a unha 

crecente apoloxía da peregrinación interior -as Cantigas de Santa María delatábano dalgún 

xeito con anterioridade7-, fronte a unha viaxe que xa non se consideraba tan purificadora; 

pero será a comezos da ldade Moderna cando todo iso inducirá a unha nova perspectiva da 

espiritualidade cristiá : o triunfo dunha santidade vinculada estreitamente coa mística, e cuxos 

novos membros serán entón, polo tanto, viaxeiros inmóbilesª. 

Ao mesmo tempo, e como elemento consubstancial ao propio fenómeno xacobeo, é pre

ciso ter en conta que non todas as motivacións eran lícitas nas xentes que percorrían os ca

miños de peregrinación a Compostela. Así, individuos á marxe da leí proliferaban ao longo 

das rutas, aproveitándose dos recursos dispensados pola tradicional hospitalidade ou, no peor 

dos casos, recorrendo ao roubo e ao asasinato dos verdadeiros peregrinos. E en períodos bé

licos tampouco faltaron os espías que ocultaban a súa identidade baixo a aparencia de devo

tos viaxeiros que ían a lle render culto ás reliquias do Apóstolo9 . Por esta causa son constantes 

os esforzos desenvolvidos para atallar estes perigos, tendo en conta os graves prexuízos que 

para a peregrinación carreaban aquelas xentes criminais. Entre as medidas adoptadas cabe 

mencionar a aparición da famosa Compostela, documento que, ao certificar a chegada a San

tiago do peregrino devoto do Apóstolo, serviría de proba da condición piadosa e veraz do seu 

posuidor para o camiño de regreso1º. Menos fiables eran os emblemas que, como a cuncha 

de vieira e demais insignias de acibeche ou mesmo metal -con forma igualmente de vieira 

ou ben coa imaxe do propio Apóstolo-, eran convertidos en amuletos protectores, ademais 





Santiago peregrino . Obradoiro 

castelán (?), segunda metade 

do sécu lo XV. Museo das 

Peregrinacións, Santiago de 

Compostela (CAT. nº 30) 

11 "[Referfndose á cidade de León:] 

También allí pueden encontrarse em

blemas de Santiago" (Hrnsrns, K., 

PLOTZ, R., Caminaron a Santiago ... , op. 

cit .. p. 206. 
12 S1NGUL, F., Historia cultural .. ., op. 

cit., p. 73 y 77. 

iJ HEnoEns. K., PLOTZ, R .. Caminaron 

a Santiago .. .. op. cit .. p. 171. 

" "[Despois de Villafranca del Bier

zo) Luego debes pasar por un puente/ 

y todavfa sobre otro; ahora tienes que 

comprenderme bien:/ si no quieres to

mar el camino que pasa por la monta

ña de Allefaber [O Cebreiro] /entonces 

déjalo quedar a la izquierda/ y junto al 

puente dirígete a la derecha./ Allí en

cuentras después de dos millas inme

diatamente un pueblo. / Luego debes 

andar cinco millas más, / Luego en

cuentras un pueblo que está sobre una 

montaña empinada. / Tras cuatro mi

llas llegas a la ciudad de Lucas [Lugo]. 

/ allí, al otro lado de un puente, hay 

aguas termales. / La ciudad está cons

truida en forma inusual,/ cosa que to

do el mundo ve con agrado. / Luego 

recomiendo pasar por un puente junto 

a los baños". 

de testemuñar a propia peregrinación : aínda que a súa venda estaba limitada en principio á 

meta xacobea, non obstante non sería infrecuente que neutros lugares do camiño tamén pui

desen ser adquiridos, caso da propia cidade de León, tal como testemuña o servita alemán na 

súa guía 11 ; o carácter protector destes emblemas transformábaos en auténticos salvocondu

tos no tránsito cara ao máis alá, de maneira que quen peregrinase a Santiago habíase ente

rrar habitualmente acompañado pola insignia que así o identificaba. 

Tamén en relación co mundo xurídico faise preciso referir un tipo de peregrinación de ca

rácter forzoso e sentido penitencial, cuxo desenvolvemento estaría nun principio ligado á le

xislación eclesiástica . Ofrecíaselle así ao culpable dun delito a posibilidade de purgar a súa 

pena, conmutándoa polas duras condicións que tería que soportar na peregrinación a Com· 

postela, posto que a miúdo estes reos debían soportar xaxúns e mesmo cargar con pesada5 

cadeas. A propia lexislación civil chegaría tamén a facerse eco destas particulares sentenzas 

tal como se pode apreciar na tradición xurídica dos Países Baixos desde o século XV, e de cu· 

xo arraigo é boa mostra que, aínda na actualidade, Bélxica manteña na súa lexislación a pe· 

na de peregrinación a Santiago para determinados delitos12
. 

Claro que toda guía deste tipo carrea o anhelo do seu redactor por suavizarlles na medi 

da do posible, grazas ás súas recomendacións e información, as duras condicións do camiñc 

aos peregrinos sucesivos, o que implica que o obxectivo fundamental_que se contempla n< 

peregrinación a Compostela é o alcance da ansiada meta apostólica nas mellares condición' 

físicas e espirituais, e no menor tempo posible, o que en último caso anula unha sobrevalo 

ración cognoscitiva da ruta en si mesma: si cabe a visita a santuarios e certos edificios de in 

terese especial, pero sen perder de vista en ningún momento o obxectivo fundamental dr. 

empresa. E isto mesmo supón unha clara diferenza con respecto a duplicidade de interese· 

que, se pensa, estaba bastante xeneralizada no estamento cabaleiresco; claro que non debt 

perderse de vista que Hermann Künig pertencía á Orde dos Servitas (servos de María) do con· 

vento de Vacha 13 e, por tanto, o seu punto de vista é o propio do relixioso. 

É frecuente que nestas guías, como xa viña sendo habitual, se recomendasen alternativa ~ 

máis cómodas e/ou convenientes a certas rutas de extrema dificultade ou perigo, o que dE 

novo apunta á preeminencia da meta fronte ao protagonismo do propio camiño; por tanto 

tamén a fins da Jdade Media se observa como cada vez menos o fiel atopa o sentido trans 

cendental da súa fe nas duras condicións que ofrecían os camiños de peregrinación . Dest2 

maneira aprécianse constantes variacións nos itinerarios da peregrinación a Compostela, cor 

frecuencia pouco significativos, e que ante todo vi rían motivados por razóns pragmáticas. Pre

cisamente Künig aconséllalle ao peregrino que segue a súa guía que evite subir O Cebreirc 

para entrar en Galicia, exhortándoo a que entre por unha ruta máis ao norte, posiblement< 

cara a Becerreá, e de alí se dirixa a Lugo, para despois volver retomar o antigo Camiño Fran

cés en torno á zona de Melide 14
. E do mesmo xeito, tamén como exemplo concreto, cabE 

mencionar nas proximidades de Lugo -despois de Castroverde e Paderne- o caso de Gon

dar e Soutomerille: no Camiño Primitivo, que desde Oviedo chegaba ata Lugo por A Fonsa

grada, orixinariamente ambos os lugares formaban parte da ruta, ata que esta se desviou 
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Acibeches de trad ición 

baixomedieva l achados 

na necrópole da igrexa 

de San Salvador de Pa la! 
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leonés, séculas XVII-XVIII . 

Museo de León 

Colgante ou agremán (CAT. nº 38) 

Anel (CAT. nº 31) 

Ooa prismática (CAT. nº 33) 

Anel-amuleto con liga (CAT. nº 32) 

Colgante (CAT. nº 39) 

Fragmento de liga (CAT. nº 35) 

Rosario (CAT. nº 37) 



para facilitar o acceso directo desde Paderne a Bascuas; aínda quedan restos materiais do ve

llo hospital que foi levantado alí e que, tendo en canta a documentación do século XIV, xa 

daquela estaría abandonado debido á devandita modificación do antigo itinerario15
• 

Nas variacións dos itinerarios antigos da peregrinación, ademais das motivacións prag

máticas xa mencionadas, cabe outro tipo de posibilidades igualmente determinantes á hora 

de abrir novas camiños: a potenciación de novas santuarios e a perda de poder de atracción 

dalgúns antes célebres. lsto último podería aducirse con respecto ao santuario do Cebreiro, á 

vista dos consellos de Künig; con todo, é esclarecedor neste punto a visita que só uns pou

cos anos antes efectuaran os Reis Católicos a Santiago, utilizando o porto do Cebreiro como 

entrada e saída; ademais, as crónicas sinalan que os monarcas lle prestaron unha especial 

atención ao devandito santuario pala súa venerable reliquia en relación co Santo Graal. Polo 

mesmo, e á vista do texto do servita xermano, o paso por Lugo non parece responder á po

tenciación das reliquias da súa catedral ou dalgún santuario do seu contorno máis ou menos 

inmediato, senón que Künig semella querer xustificar a·visita en función do interese que pa

ra o viaxeiro espertará esta cidade "construída én forma inusual, / cosa que todo el mundo 

ve con agrado": ¿referiríase ao seu antigo cinto amurallado e ao tipo de material pétreo em

pregado nel? 16 Se é así, non deixa de sorprendernos que tal detalle chamase a atención de 

quen no seu longo percorrido estaría máis que acostumado a ver cidades amuralladas, aínda 

que as súas cercas fosen máis recentes . O que si é evidente é o interese que neste autor es

pertou a presenza das augas termais e dos antigos baños romanos que a~ aproveitaban, que 

aínda na súa época debían amasar unha notable envergadura edilicia. 

Künig, ao propor o itinerario por Lugo, de certo que era consciente da importancia que 

daquela mantiña a ruta que atravesaba a Península pala costa cantábrica e que, despois de 

pasar polos buliciosos partos que daban saída á la de Castela, chegaba ata Oviedo para ren

derlle culto ao Salvador. De feito, aínda cando el optara polo camiño máis tradicional para as 

xentes chegadas de Europa, refire o desvío que desde León se dirixe cara á cidade ovetense. 

E desde alí, ben por Ribadeo e Meira, ben pala Fonsagrada e Castroverde, Lugo servía de pun

to de confluencia para aqueles peregrinos que acabarían por reincorporarse ao Camiño Fran

cés en Palas de Rei ou Melide. 

Seguro que Künig~ cando visitou León e Lugo en 1495, non chegou a ser cons.ciente do 

interese que sobre todo a primeira das cidades lle prestaba á potenciación do culto a un san

to de carácter local como san Froilán nin, dentro das murallas leonesás, dos esforzos de rea

firmación e prestixio que de maneira especial buscaba a súa catedral coa recuperación do 

culto ao santo bispo local de tempos de Afonso 111, desde había polo menos dous séculos17 . 

Posiblemente haxa que inscribir este anhelo catedralicio dentro de todo o amplo proceso de 

rivalidade que enfrontou a sé leonesa coa colexiata de Santo Isidoro desde o século XI, con

siderando a grandeza desta última e o honor de acubillar tantas. e tantas' reliquias como reci

bira ao longo dos anos, entre as que despuntaban especialmente as do propio santo de 

advocación. E é nesta tesitura na que se fai preciso reparar no éxito que finalmente alcanza

ría a catedral en canto ao seu empeño: se xa no primeiro terzo do século XV Nicolás Francés 
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15 Nunha carta de permuta do ano 

1369 pola que o bispo de Lugo lles 

concede ás monxas de Santa Marra a 

Nova o antigo hospital de Gondar cos 

seus dereitos e rendas, sinalando que 

o leva a cabo "por quanto o dilo cami

no se mudou por outra parte e o dilo 

espital non regebe os dilos proves non 

se faz y aquelo para que foy estabeles

cido" (noticia e transcrición contida en 

VAzOUEZ DE PARGA, l., lACARRA, J.Mª. , y 

URIA Rlu, J., Las peregrinaciones .. ., op. 

cit., vol. 11, p. 120-125). 
16 Unha consideración similar expre

sábaa Künig en páxinas precedentes, 

ao referirse á cidade francesa de Ni

mes: "Una ciudad preciosa. / Allí en

cuentras una torre que fue construida 

de una forma inusual / y también un 

convento donde se da una dádiva" 

(Hrnarns, K., PLúTZ, R. , Caminaron a 

Santiago .. ., op. cit., p. 194). 
11 Véxase GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán 

de Lugo. Biografía e culto dun home 

santo (Ensaio de revisión haxiográfica), 

Lugo, 2005, esp. p. 69-84. 





incluíra varias pinturas relativas á vida de san Froilán entre as táboas que realizou para o re

tablo da capela maior -canda outras onde aparecían episodios relativos á Virxe e tamén 

a santiago, estas últimas alusivas delatoras sen dúbida da importancia das peregrinacións a 

Compostela-, xa a comezos do século XVI sería Enrique de Arfe quen executaría a magnífi

ca arqueta de prata destinada a acoller as reliquias do santo e, polo mesmo, a reivindicar en 

maior medida a súa ve.neración. 

E non debe pasarse por alto o feito de que o propio convento isidoriano, debido con to

da probabilidade á repercusión que a catedral estaba logrando no seu propósito de consoli

dar o culto a san Froilán, decidiría no século XIV pór baixo a devandita advocación o hospital 

que mantiña desde o século XII -ata daquela denominado hospitali Sancto lsidori na docu

mentación- nas inmediacións da propia colexiata 18
• Hernann Künig non o menciona na súa 

guía, aínda que si recomenda o de Santo Antonio -tiña o servita unha especial querenza po

los hospitais dependentes dos Antonitas-, ao tempo que fai fincapé na presenza de nume

rosos establecementos hospitalarios na cidade de León 19
• 

Xa no caso concreto de Lugo, o interese por áuspiciar o culto a san Froilán foi más tardío 

con respecto a León : malia ser de orixe lucense, con todo as súas predicacións e a elevación 

á condición episcopal vincúlanse directamente co ámbito leonés. De feito, non será ata ben 

avanzado o barroco cando san Froilán comece a gozar dunha maior popularidade, en boa 

medida deril(ada da concesión á cidade dunha feira franca anual en 1754 que pronto foi co

ñecida como feira de San Froilán20• A fins da ldade Media apenas existen referencias, e uni

camente cabe subliñar o interese devocional que polo santo mostrou o arcediago de Dozón 

e provisor do bispado Gómez García de Gayoso cando en 1481 fundou unha capelanía bai

xo esta advocación, dando lugar á dedicación ao santo dun primeiro altar na catedral21• Xa 

en 1611 a capela de San Froilán sería unida á dos Reis para orixinar a nova capela do Pilar, 

aínda non foi ata 1773 cando o bispo Armañá mandou construír a nova capela de San Froi

lán que chegou ata a actualidade22 • 

Todo iso indica por tanto que cando Künig visitou Lugo en 1495 o culto a san Froilán non 

era máis que un feito concreto, absolutamente raro e vinculado directamente coa catedral a 

través dun personaxe concreto como Gómez García de Gayoso. Por iso, e se xa en León non 

mencionaba as súas réliquias, o que indica que no caso de telas coñecido non as considerou 

merecedoras de tal privilexio, polo que a Lugo se refire aínda resulta máis lóxico que nada 

mencionase ao respecto, optando por narrar unicamente aquilo que si"lle chamou a atención: 

a propia cidade e os antigos baños que desde a época romana perduraban á beira do Miño, 

camiño de Santiago de Compostela. 

Cuadrón coa imaxe de Santiago. 

Cruz procesional, primeiro 

lerzo do século XVI. Museo 

Diocesano e Catedralicio 

de Lugo (CAT. nº 42) 
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18 Para o relativo a este hospital, pri

meiro denominado de San Isidoro e 

desde o século XIV coñecido como 

Hospital de San Froilán, véxase SuA

REZ GONZÁLEZ, A., "La hospitalidad en 

San · Isidoro de León según los 

manuscritos de su archivo (siglos XII

XIII)"; MARTIN LóPEZ, E., "La hospitali

dad de San Isidoro de León. El 

Hospital de San Froilán durante los 

siglos XII al XIV"; e DoMINGUEZ SAN

CHEZ, S., "San Isidoro y la hospitali

dad. El hospital de San Froilán en los 

siglos XV y XVI"; os tres artigas en 

SANTIAGO-OTERO, H. (coord.), El Cami

no de Santiago. La hospitalidad 

monástica y las peregrinaciones, 

León-Salamanca, 1992, p. 53-62, 63-

72 y 73-106, respectivamente. 
19 "(Referfndose a León:] Allí encuen

tras hospitales suficientes" (véxase 

HERBERS, K., PLOTZ, R., Caminaron a 

Santiago .. ., op. cit., p. 206). 
-

w GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de 

Lugo ... , op. cit., p. 103. 
21 ldem, p. 96. 
22 YZOUIEROO PERRIN, R., "Catedral de 

Lugo", en Las catedrales de Galicia, 

León, 2005, p. 105-139 (para nota, 

p. 134). 





oucos anos antes do nacemento de Froila ou Froilán nos arrabaldes lucenses, cara 

a 833, un eremita galega, Paio, atopara a localización da tumba do apóstolo San

tiago. Producíase así, en plena consolidación da monarquía asturiana con Afonso 

11, un acontecemento cardinal da Jdade Media hispana, cuxa inicial proxección política in

terior -cunha independencia respecto da sé ocupada de Toledo ou da cohesión eclesiásti

ca e política sobre un ideal relixioso- se acompañou axiña dunha repercusión foránea 

nopinada e non menos transcendente. 

Un eremita e tamén un bispo, Teodemiro de \ria Flavia, protagonizaban este acto central 

j a estratexia afonsina, empeñada na vindicación do ardo gothorum como sinal de identida

:Je e lexitimidade do novo e feble reino ultramontano. 

Nestas circunstancias, a inicial vocación de Froilán na procura dunha fuga mundi que o le

'OU aos lindes entre a comarca berciana e a montaña galega, en Ruitelán, pode interpretar

;e non como un retiro espiritual senón como unha fase de aprendizaxe nun enclave de 

icreditadas experiencias ascéticas, xunto ao seu amigo e modelo Genadio, no contexto dun 

fos principais mecanismos de repoboación e de éstruturación deste territorio cristián . 

En efecto, a quebra da organización romana, mantida co amparo eclesiástico durante a 

nonarquía toledana, provocara o xurdimento de novas formas políticas e a adaptación dou

:ras antigas a unha sociedade en formación . Entre as primeiras, o lento pero inexorable avan

:e cara ao Sur iniciouse co salto da cordilleira cara a un "ermo estratéxico" que non debeu 

:star deshabitado, senón que, posiblemente, se situou nunha ampla zona na que nin Córdo

ba nin Oviedo impuxeron a súa lei durante longas décadas. Este no man's land si era de al

,¡uén, pero distaba de formar unha comunidade estruturada e representada por un poder 

:oncreto a quen enfrontarse, coque tratar. Polo tanto, o avance cara ao Mediodía debeu con

¡ar coa inestimable colaboración dos eclesiásticos, formados ao servizo de tal empeño verte

orador e expansivo que reviviron a maridanza visigótica entre a lgrexa e a Monarquía, nunha 

·elación máis directa, íntima e determinante, tendo en canta os vaivéns e inseguridades do 

rnomento e a esca la do territorio . 

Por iso cando Froilán se traslada, con apenas 18 anos, á montaña central leonesa opta 

Jor un escenario privilexiado onde se dilucida o futuro do país e, ao tempo, por un mode

'º de repoboación clásico: o das "_comunidades de val" -aquí articuladas pola canle alta 

fo río Curueño- pilotadas por unha célula monástica froito do retiro cenobítico e o lide

.-ado persoal. As apropiacións de terras ou presurias eran controladás grazas aos monxes, 

,1ue intentaban a cohesión dun espazo que ameazaba con regresará dispersión dos castros 

e as xentilidades. 

Por outra parte, era unha senda algo distinta á de Xenadio, o modelo de terras máis 

occidentais, pois se este facía do retiro a culminación do seu maxisterio nun contorno 

de maior confianza, Froilán escollía a captación de apoios como os do s~cerdote mozárabe 

de Tarazana, Atilano, o seu presbítero, para organizar un grupo de poboadores, para fixar 

e estruturar a poboación, a existente e a inmigrada. Tentaba combinar a un tempo a estrate

xia de establecer cabezas de ponte coa intendencia de retagarda. 
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Ambos os dous, Froilán e Atilano, fundaron o mosteiro de Valdecésar nun estreito val do

minado por unha elevación, castro ou castellum -o de Arbolio-, e non afastado da fortifi

cación de Aviados, unha vila necesaria nestes lindes, cuns trescentos membros, un número 

avultado que cabe interpretar como a poboación "fixada " a tal comunidade. Instalan aquí es

te cenobio ao abeiro da liña defensiva consolidada grazas ás cidades amuralladas tomadas 

por Afonso 111, para cuxo control se recorre a continxentes de poboación do norte e do sur: 

"Civitates ab antiqui desertas id est Legionem, Astoricam, Tudem et Amagiam Patriciam mu

ris circumdedit. Portas uin altitudem posuit, populo partim ex suios partim ex Spania adve

nientibus implevit", afirma a súa Crónica . 

Lugo, León, Astorga, Amaya, La Bureba ... agora si compoñen unha especie de "limes in

terior", que se ben non funcionou como tal en época romana, polo menos si se activou no 

século VIII como unha liña de forza que garantiu o primeiro e audaz paso á fronte-dado por 

homes como Froilán . Esta seguridade fi xo que a seguinte fronteira se sentise preto e, así, o 

impulso cara á liña do Douro prodúcese durante a segunda metade desta mesma centuria. 

A complicidade do monxe galega co rei Afoñso é indiscutible, e a isto puido axudar a apli

cación directa por parte do primeiro dos patróns e pasos estratéxicos da política expansiva 

querida polo segundo. Oeste xeito, tras unha visita á corte ovetense, Froilán e Atilano avan

zan coa retagarda dos exércitos cristiáns e, coa moral alta pola vitoria de Polvoraria -ou Pol

vorosa- en 878 e a tregua entre asturianos e cordobeses a partir do ano 883, fundan os 

mosteiros de Tábara e Moreruela, cunha comunidade de seiscentos e douscentos monxes, 

respectivamente; este dato supoñemos que se retire aos poboadores integrados no empeño. 

Tan importante debeu ser o logro e predicamento destes dous relixiosos que, na Pascua 

de Pentecoste do ano 900, a catedral de León foi escenario dos seus nomeamentos como bis

pos de León -Froilán- e Zamora -Atilano. 

Non era daquela o bispado leonés unha encomenda acomodaticia . Sacudida por un ba

leiro administrativo e político, produto do insuficiente interese dos musulmáns por este terri

torio, o vello campamento romano de Legio VII gemina ofrecíalle o agacho da súas maltreitas 

murallas a unha poboación atemorizada por razzias do sur, como a do 846, e pouco segura 

malia a reocupación incipiente do rei Ordoño 1 dez anos máis tarde. 

Esa segunda metáde do IX debeu resultar decisiva para León ata tal punto que .xustificou 

o perfil histórico trazado hai case medio século por Sánchez Albornoz, o da única cidade cris

tiá merecedora deste nome no século X peninsular. 

Cara ao in icio desa centuria, non obstante, as vinte hect áreas do recinto intra muros de

bían contar cuns centos de habitantes agachados por paredóns estañados e escarnecidos 

unha e outra vez, que circundaban granxas e casas con amplos patios e hartas, pastos, cu

rrais e arrabaldes para un mercado miúdo que, talvez, xa tivese unha vocación comarcal pe

riódica e mesmo ofrecese de cando en vez manufacturas exóticas, en ~ans de mercadores 

musulmáns ou xudeus. 

Nin sequera coñecemos onde estaba a súa catedral, que no 874 tiña como titulares a san

ta María e san Cipriano. Si sabemos, polo menos, que máis tarde Ordoño 11 lle cede a súa aula 

lmaxe de san Fro ilán, ca.1280. 

Parteluz da portada sur da 

catedral de León 



San Frollán de época barroca, 

retirado da catedral de León no 

século XIX. Museo de León, 

claustro de San Marcos 

rexia, edificada sobre un recinto termal romano, a Frunimio 11 ; pero antes ternos que imaxinar 

un discreto edificio que quizais aproveitaba tamén unha sólida construción romana, nunha si

tuación próxima á Porta principalis sinistra -chamada significativamente, polo menos desde 

917, "Puerta del Obispo"-, un es pazo catedralicio que lindaría coa futura sed is nova, ou quE 

quizais estivese contiguo ou sobre parte del, sempre intra muros, na área topográfica e sim 

bolicamente máis elevada do recinto murado. 

Por outra parte, o bispado que "restaura" Ordoño 1 é creado claramente ex novo -ma

lia os intentos por demostrar que se remonta á época dun Basílides que se carteaba con Ci 

priano en 254-. Así mesmo, a diocese foi segregada da asturicense dunha forma mái. 

nominal que efectiva. O bispo, non obstante, desempeña un destacado papel de conselleir( 

palatino entre os magnates que acoden á corte en busca de referendo, favores ou novas pri 

vilexios. t xufz e voz autorizada da chancelería e un alfil importante na comprometida pirá 

mide da monarquía . 

Froilán ocupou ese pasto unicamente cinco anos, do 5 de xuño de 900 ao 5 de outubrc 

de 905, data da súa marte e onomástica da súa festividade. Antes tivo que ordenarse sa 

cerdote, confirmando nese xesto o carácter militante e, ás veces, escasamente regulado dr 

clero fronteirizo . 

Pouco sabemos do seu pontificado, limitados como estamos p_ola biografía haxiográf1 

ca que del escribira apenas tres lustros despois Juan Diácono. Nela incfdese sobre todo n, 

santidade do lucense -en vida e en agonía-, á que acompañan manifestacións milagrei 

ras asociadas ao don da palabra -mi lag res das brasas e as pombas-, o, seu carácter pro 

fético, pío e penitencial, e resáltase a devoción do pobo, un fervor que primeiro o alzou : 

cátedra leonesa e despois o chorou con grandes mostras de dor nunha descritiva serie d1 

topoi tomada doutros prantos fúnebres literarios, como o de san Martiño de Tours, escritc 

por Sulpicio Severo. 

Comezaba deste xeito un proceso de canonización que era imprescindible para sanciona1 

a nova sé episcopal. Un flamante santo, plenamente contemporáneo, arralado palas monta· 

ñas do norte, consagrado no avance ao Douro e elevado á máxima dignidade eclesiástica dé· 

que, apenas cinco anos despois, se convertería na nova capital do reino. 

De af as présas do biógrafo Juan, cuxo incompleto texto ocupa as marxes do folio 101 dr. 

Biblia "mozárabe" da catedral de León, escrita e decorada para o abade Mauro e o presbíte

ro Vimara do mosteiro de Albares, no Bierzo. Este De ortodoxo Viro froiane legionense epis 

copo .. . supón o inicio dun culto, o do santo desta primeira repoboación leonesa, cuxó 

proxección chega ata os nasos días. 

Aínda que non consta a súa elevación oficial aos altares, este trámite non foi preciso pa

ra a súa consideración como santo na documentación da época do bispo ovetense Pelagio a 

finais do XI -"Sancti Froylani Episcopi", afirma tan dubidosa fonte- e para o seu protago· 

nismo crecente na liturxia leonesa. Non obstante, o seu relato haxiográfico acostumaba en· 

cherse de borróns palas especulacións de Lobera no XVI ou a insrstente confusión co bispo 

Froilán 11 (990-1006). A súa inclusión no Martiroloxio romano -precedida moito antes pola 





doutros catálogos de mártires que si o citaban, como o hispano ou o beneditino- debeu es

perar a instancia do cardeal Aquaviva en 1714, a promoción do Cabido leonés e, finalmente, 

a sanción do papa Clemente XI, en 1716. Antes, o expurgo de datos erróneos logrouse gra

zas ao descubrimento, a finais do X\(111, do mencionado relato de Juan Diácono, que o padre 

Fidel Fita, de paso por León antes de 1882, converteu nun oficio certeiro aínda inédito. 

Pero os síntomas máis inequívocos do triunfo do seu culto foron o movemento e as vici

situdes a que se viron sometidas as súas reliquias ao pouco do seu falecemento; nestes epi

sodios recréase o estudoso leonés e maxistral de Lugo, López Pelaéz. O propio Afonso 11 

cedera o seu sitio na catedral para que fose enterrado alío bispo, pero as razzias de Alman

zor, preto dun anticipado milenarismo, provocaron o primeiro traslado dos seus ósos á súa te

rra adoptiva do Curueño, no mosteiro de Valdecésar. 

De alí serían subtraídos -un "pío latrocinio" daqueles que comentara Xelmírez- polo~ 

monxes bernardos de Moreruela, que atoparon un patrón de gala no fundador da súa pri 

mitiva casa . O subseguinte preito coa sé leonesa foi solucionado polo legado papal, o ca r 

deal Xacinto -futuro Clemente 111-, cun salomónico repartimento dos venerados resto. 

entre os que, na arca leonesa, se atopan -segundo reconto minucioso do doutor Mallo 

efectuado en 1901- o cranio e unha metade case exacta de restos óseos entre os que fa l 

ta a tibia, levada a Lugo en 1614, ou o "osiño" regalado a Isabel ll con motivo da súa vi si 

ta a León en 1858. 

Pero é interesante o rico cerimonial que implicou o traslado das reliquias a León desdE 

Moreruela. O bispo Manrique de Lara, sucesor de Juan Albertino, que renunciara á Mitra er 

1181, recibiu as reliquias tras unha viaxe chea de sinais divinos que recompilou o Tudense 

entre outros, nun exercicio de recurso a lugares comúns. 

Este bispo, promotor da nova fábrica románica da sé leonesa, necesitaba ademais todo. 

os apoios posibles, e o seu afamado predecesor acudiu no seu auxilio con todo o peso do: 

seus gastados ósos. A procesión, que aínda se rememoraba na festividade do santo e na fes 

ta de translación do 11 de agosto, cando se redactaron as "Ceremonias de la Santa lglesi< 

Catedral de León" de 1902, quedou inmortalizada no rexistro inferior do tímpano dereito d 

portal meridional da catedral -portada dedicada a Froilán case íntegramente-, onde un cor 

texo de cistercienses sae da casa bernarda en dirección ao luminoso gótico leonés portandc 

a figuración da alma que, no rexistro superior, uns anxos elevan ao ceo tras a súa morte 

Asunción e translación, pois, conviven nesta homenaxe gótica a Froilán, mostrando e de

mostrando a importancia das súas reliquias e as lecturas políticas e conxunturais da súa vida; 

o santo está asociado aos dous cruciais momentos construtivos da catedral, o románico d 

terceiro cuarto do século XII e o gótico dunha centuria despois. 

Dalgunha maneira, ademais, as imaxes de san Froilán e santo Alvito eran contrapostas 

desde a catedral como representacións dos santos autóctonos, xurdidas do propio decurs 

histórico castizo, da súa clase dirixente, fronte á opción isidoriana. A real colexiata, sempre 

contrapeso e rival da catedral en todo o leonés, ofrecía santos de maior entidade, como o 

mozárabe Paio ou, de forma superlativa, o douto hispalense Isidoro, cuxa talla intelectual e 
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repercusión só podían contrarrestarse cunha chamada ao propio, ao corazón popular. Froilán, 

cuxo relato nin sequera figura na Lenda Dourada, adquiría neste contexto unha relevancia te

rritorial: é patrón de Lugo e León, nado en Lucus Augusti, bispo de Legio VII, un xenuíno pro

duto da Ga//aecia e os seus arreciares. Fronte a el, o "internacionalismo"- erudito e bético 

isidoriano supón unha alternativa allea, malia a súa innegable entidade. 

A parte da vidreira da capela do Nacemento e do sitial do coro que o representan, outro 

momento florecente da vinculación entre a vita froilanis e as artes visuais -síntoma do-seu 

aggiornamento conxuntural- é a confección do retablo maior da sé leonesa polo. mestre do 

Gótico internacional Nicolás Francés, no segundo terzo do XV. Daquela enorme máquina que 

ocupaba a cabeceira do templo con máis de 300 pezas apenas queda hoxe unha manchea 

de táboas restauradas no XIX, pois fo i substituída en 1740 por un "transparente" de Narciso 

Tomé e en consecuencia, dispersada. 

Non obstante, as táboas coa vida de Froilán manifestan a enorme importancia do santo 

na tardía ldade Media . Froilán sométese nesas escenas ao prodixio da brasa que non queima 
I 

os seus beizos, ao das pombas branca e negra, á súa consagración como bispo ou á visita pre-

via que Afonso 111 lle fai a Moreruela para convencelo de que acepte ese nomeamento. Esta 

vindicación, como ocorreu xa na Alta ldade Media, discorre na catedral leonesa de forma pa

rella á do santo Alvito -de menor "rango", non obstante-, e enmárcase na promoción dos 

Detalle da táboa coa 

consagración como hispo de 

san Froilán, Nicolás Francés, 

ca. 1427. Retablo maior da 

catedral de León 



centros relixiosos locais e do Camiño de Santiago mediante o rescate de vellos cultos, a im

plantación doutros novos e o fomento do espírito mariano, máxime cando moitos destes per

sonaxes, como o do caso que nos ocupa, ilustraban unha íntima relación entre a monarquía 

e o clero episcopal que eludía a potestade dos señoríos, situados un chanza por debaixo de

se privilexiado binomio. 

Como colofón á implantación do santo eremita na topografía sagrada da sé leonesa, a ar

ca que contén as reliquias de Froilán, envoltas en teas islámicas posiblemente de época, si

túase no altar principal, o epicentro litúrxico e simbólico do templo. Foi realizada polo ourive 

Enrique de Arfe -rematada xa en 1520- e está próxima, cronolóxica e estilisticamente, á 

representación do santo no trascoro catedralicio, xunto a Pedro, Paulo e o centurión de Legio 

VII e mártir, san Marcelo. 
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O nome de san Froilán aparece ligado ao Seminario, instaurado en 1606, ao cemiterio mu

nicipal ou á campá máis grande e sonora da diocese, sita na torre catedralicia, destinada a 

grandes solemnidades e coñecida como La froilana -peza de 1794 e refundida en 1929-, e 

confirma a presenza do bispo altomedieval no imaxinario local. 

Por outra banda, Froilán foi designado patrón da diocese leonesa xunto coa Virxe do Ca

miño, e a súa onomástica do 5 de outubro foi declarada festiva; ademais destacan algunhas 

celebracións relacionadas ca seu culto e, en especial, coa súa recuperación neste ambiente 

tardomedieval e, posteriormente, contrarreformista . As reliquias do patrón saen en procesión 

ese día, en significativo emparellamento ca santuario da Virxe do Camiño, nado no XVI pre

to da ruta francíxena e que se rexenera grazas a estes recentemente chegados e recuperados 

protagonistas. Esta romaría popular e feirante resume unha dilección popular mantida desde 

Arca que custodia as reliquias 

de san Froilán, Enrique de Arle , 

1520. Museo Catedralicio 

Diocesano de León 



as orixes da diocese e ten un costume moderno pero de raíces antigas: o nariz do santo nas 

portas de bronce deste santuario, elaboradas por José María Subirachs en 1959, brilla de for

ma lucida a causa do contacto coas mans das longas filas de leoneses que reconstrúen aquí 

o inveterado rito de "tocar o sagrado" a través do seu envoltorio. Como acorre no parteluz 

do Pórtico da Gloria, claro está . 

Ao día seguinte, rememórase e festéxase un episodio de fondo raizame xacobeo. Da si

tuación de inseguridade e inquietude da época do monxe bispo dá canta a transcendencia 

ideolóxica e case mítica, relecturas incluídas, de batallas como a do outeiro rioxano de Clavi

ja, con Ramiro 1, en 844. A parte da súa coñecida influencia na institucionalización do voto 

santiaguista e na vinculación da figura do apóstolo militante, o "matamouros", ás insignias 

rexias, esta vitoria cristiá supuxo a lendaria fin do "tributo das cen doncelas" como pago de 

recoñecemento de vasalaxe ao califa Abderramán 11, se non literal, si simbólico, do que se li 

brou o asturiano con tan distinguido apoio ultraterreal. 

O recibimento co que en León se honrou o monarca é lembrado aínda hoxe na festa das 

Cantadeiras, celebrada ao día seguinte da festividade do santo -aínda que antes de 1981 se 

facfa unha xornada despois da da Virxe de agosto-, e reúne as mozas engalanadas no cor

texo cara á catedral, en cuxo claustro culminan cantos e danzas de homenaxe e liberación . 

Esta cerimonia consolfdase como tradición entre os séculas XVI e XVII, en pleno empeño tri

dentino por asociar o espazo de Santiago a devocións /ocais como a de Froilán. 

Po/a súa parte, Astorga rénde/le memoria á batalla no desfile da Zuiza, máis militar, que 

lle ofrece honores de capitán xeral ao propio pendón de Clavija,. gardado no Concello desa 

localidade nunha arca de tres chaves; esta insignia fara levada polos zuizóns astorganos na

quela ocasión . 

Outros acontecementos populares, encadrados nun contrarreformismo militante e na vin

dicación do santoral tradicional e vernáculo, ce/ébranse no escenario xuvenil da haxiografía 

froilana, o val do Curueño, o "río do esquecemento" de Julio Llamaza.res, que discorre de 

norte a sur como unha foz de verdor entre os penedos e a ramaxe da montaña leonesa. 

Alf realfzanse moi populares rogativas a san Froilán, no concello de Va/depiélago, a pri

meiros de maio, que consisten nunha procesión da imaxe do dezaoito e de pendóns cara ao 

fogar do santo -antano ata Va/dorria- preto do río. A carón deste lugar, unha "fonte de 

san Froilán" presenta marcas na pedra atribuídas ao cabalo do santo, como acontece con di

versos fenómenos similares constatados para outros lares e nomes, santiaguistas en especial. 

O santuario da Velilla, no recóndito val do Tuéjar, contorno de similar vocación eremítica, é 

escenario doutra procesión de signo mariano, moi evocadora, tamén celebrada o 5 de outu

bro. Son as homenaxes devotas dos descendentes das xentes que poboaron estas terras hai 

mil cen anos. 
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e ase non fai falta afirmar que a presenza de dous focos de poder nunha mesma 

poboación medieval adoita provocar a disputa de modo irrevogable en prol da su

premacía dun deles. Este foi o caso tamén da cidade de León na Baixa ldade Me

dia, urbe rexia e antiga capital do reino á vez que sé episcopal. A catedral de Santa María 

de Regla e o convento real de San Isidoro compartían de xeito pouco cómodo o núcleo ur

bano. Cada un tentou avantaxar o outro reivindicando valores diverxentes: San Isidoro co

mo lugar de enterramento dos r~is e propietario das reliquias do santo visigodo; e a catedral 

como o máis preponderante poder ec;:lesiástico da poboación. En concreto, durante o sécu

lo XIII a catedral reivindica a súa categoría fronte ao mosteiro de San Isidoro, cuxa impor

tancia neste período chegou a ser máis simbólica que real. O feíto de que a corrpetitividade 

entre estas dúas fundacións relixiosas medrase neste momento pono de relevo a documen

tación medieval, tanto a través dos varios preitos acc:mtecidos entre ambas coma nos mila

gres de San Isidoro recollidos por Lucas de Tui 1 .-Tamén se constata na historia construtiva das 

dúas entidades: unha basílica románica de primeira calidade no caso de San Isidoro, e no da 

catedral, desde a igrexa tardorrománica xurdida na fin do século XII e da cal só quedan os 

fundamentos ata a gran construción gótica rematada cara a 1300. Esta última selou a im

portancia da sé leonesa fronte a San Isidoro, que nesas datas xa non era residencia principal 

dos reis de Castela-León2
• Igualmente, e este é un dos puntos claves do presente traballo, 

formou parte da contenda en que as dúas reivindicaban a figura de san Froilán na Baixa Ida

de Media. 

Na aproximación ao personaxe de san Froilán ternos a fortuna de contar cun volume re

cente sobre a vida e haxiografía do santo realizado polo profesor Domingo L. González Lo

po3. Como se conserva moi pouca documentación da súa traxectoria e a Vita do santo é breve 

en extremo, resulta difícil entender como chegou a ter tanta importancia en León, cidade na 

que exerceu como bispo só durante o último lustro da vida4 . O sinalado autor explica que tras 

a súa morte, en 905, foi enterrado na catedral de León e, cara a finais do mesmo século, por 

mor das razzias do xeneral cordobés Almansur, as reliquias do santo lucense trasladár9nse 

1 MARTIN, T., "La rivalidad entre la Ca- Fernández González, para quen a ela- (Ensaio de, revisión haxiográfica}, Lu-

tedral y San Isidoro a la luz de las fuen- boración do Libro de las Estampas po- go, 2005. A revisión éo sobre todo da 

tes (ss. XI-XIII)", en HERRAEz, M.V., la catedral na fin do século XII radica na obra de frei Atanasia de Lobera, man-

Born VARELA, G. (ed.), Actas del Con- competitividade con Santo Isidoro; cfr. xe do século XVI no mosteiro cister-

greso Internacional "La Catedral de FERNANoEz GoNzALEZ, E., "El retrato regio ciense de Moreruela, que desenvolveu 

León en la Edad Media", León, abril 7- en los Tumbos de los tesoros catedrali- a lenda sobre Froilán que chegou ata 

11, 2003, León, 2004, p. 509-518. cios", en BANGO TORVISO, l.G. (coord.), os nasos días. Véxase LOBERA, A. de, 
1 O marco deste ensaio non nos per- Maravillas de la España Medieval: Te- Historia de las Grandezas de la muy 

mite desenvolver a fondo a cuestión da soro Sagrado y Monarqufa, Madrid, antigua e Insigne Iglesia de León y de 

rivalidade entre a catedral e Santo lsi- 2001, t.11, p. 41-54, en esp. 43. su obispo y Patrón San Froylán con las 

doro en termos artísticos. Un aspecto 3 GoNzALEZ LoPo, D.~ .. Froilán de Lu- del glorioso San Ali/ano, Obispo de 

deste asunto foi abordado por Etelvina go. Biografía e culto dun home santo r;amora, Valladolid, 1596. 
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Porta do corde iro . Go lexiata 

de San Isidoro de León 

fóra da cidade para preservalas nun lugar afastado. Finalmente acabaron no mosteiro cister

ciense de Moreruela (Zamora) o que provocou que, co tempo, se procedese a reclamar o re

greso dos santos ósos a León . O sorprendente é que esta solicitude non se produciu ata 

transcorridos case dous séculas, concretamente na década de 1170, baixo o pulo do bispo 

Juan5
. Parece probable que entre as motivacións que puido albergar o prelado para pedir 

o traslado das reliquias de Froilán se atopase unha reacción fronte ao triunfo que supuxo pa

ra o mosteiro a chegada, había un século, dos restos mortais de San Isidoro e a súa impor

tancia para atraer peregrinos e os seus conseguintes donativos6 . Ao rematar o século XII, a sé 

leonesa xa podía ofrecerlle ao público dous santos patróns: María e Froilán . Coa antiga dedi

cación á Virxe María, a catedral obtivo o máis destacado padroado feminino, pero non sen 

un inconveniente segundo a mentalidade medieval: o escaso número de reliquias deixadas 

pola Virxe -uns cabelos, algo de leite e algunha prenda-, dado que na hora da marte se 

entende que ascendeu corporalmente ao ceo, para que, como nai de Cristo, non sufrira a in

dignidade da putrefacción do carpo. Moitos fieis buscaban algo máis concreto cá consabida 

santidade da Virxe porque poder achegarse aos restos mortais dun santo significaba un elo 

que favorecía un contacto máis achegado con Deus. Para o que rezaba, o feito de ter algo 

tanxible diante parecía asegurar que os rezos chegasen ao ceo, sobre todo se as reliquias se 

atopaban dentro dun rechamante relicario de materias preciosas como ouro e prata, marfil 

e esmalte7
. 

Como dixemos, a determinación da catedral foi buscar reliquias de sona p·ertencentes a 

un santo bispo que exercera como tal en Leónª. Tanto Froilán como Isidoro tiñan en común o 

feito de que ocuparan as sés episcopais: este, ademais de vivir durante o mitificado pasado 

visigodo (t 636), foi un dos autores da regra monástica para os beneditinos moi arraigada na 

Peninsula; pola súa banda, Froilán foi fundador de mosteiros mozárabes. Ningún dos dous foi 

mártir, o que teria suposto un punto en prol do seu culto; a súa fama atopábase máis nas bo

as obras realizadas en vida ca no xeito en que abandonaron o mundo. os· restos de Isidoro 

foron mandados levar a León polos reis Fernando 1 (t1065) e Sancha (t 1067) co obxecto de 

5 GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de Lu

go ... , op. cit. Tamén se suxeriu que 

Manrique de Lara, o sucesor do bispo 

Juan, fara o responsable do traslado 

das reliquias. 
6 Para o culto das reliquias na ldade 

Media, véxase Asou-EL-HAJ, B., The 

Medieval Cut! of Saints. Formations 

and Transformations, Cambridge, 1994. 
1 A arca medieval de Froilán foi 

substituida en 1519 por un relicario 

feíto por Enrique de Arfe; cfr HERRAEz 
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8 Un primeiro intento por parte da ca

tedral de reivindicar un santo propio 

acontecera a principios do século XII, 

co bispo Pedro, a pral do mártir Mar
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cfr. PtREZ-EMBID WAMBA, J., Hagiología 

y sociedad en la España medieval. 

Castilla y León (Siglos XI-XIII}, Huel

va, 2002, p. 185-186, sobre Isidoro e 

Froilán, p. 185-190. 





coloca/os na capela do mosteiro real en 10639
• Os antigos patróns do mosteiro foran san 

Xoán Bautista e san Paio; aínda hoxe se ven no tesauro de San Isidoro os relicarios que gar

daban os mínimos restos destes santos 10
• Conservouse unha mandíbula do Bautista e unhas 

incluso máis exiguas reliquias do aínda novo Paio como resultado da devandita razzia de Al

mansur na fin do século X. Para albergar os restos de San Isidoro non só se mandou elabo

rar unha arca de prata dourada senón que se construíu unha grande igrexa románica para 

honra/o (ca . 1095-1124), que ao longo do século XII non tivo outro patrón que non fora lsi

doro11. A chegada a León das reliquias do bispo sevillano foi un acontecemento de verda

deira transcendencia porque, en diante, esta igrexa podía presumir de ter o carpo enteiro 

dun santo importante. É un feito que o santo hispalense trouxo consigo fama internacional, 

por ter sido o autor das Etimologías, e prestixio peninsular, por se atapar na nómina dos máis 

importantes bispos visigodos. Mais, segundo se constata na Traslatio lsidori e en Lucas de 

Tui (t 1249), Fernando e San cha terían mandado a Sevilla o bispo A/vito de León para que 

volvese non coas reliquias de San Isidoro senón coas de santa Xusta, unha mártir paleocris

tiá. Nese documento indícasenos que a decisión celestial, non obstante, foi que Xusta per

manecera en Sevilla mentres Isidoro partía cara a León. Como confirmación do 

procedemento divino da resolución e da autenticidade das reliquias de Isidoro, A/vito marre 

logo de recibir a revelación e de atapar os restos mortais do santo. Así aconteceu, e os ósos 

do bispo que viña de falecer -A/vito- emprenderon viaxe a León cos do prelado visigodo 

-Isidoro-. Os relatos sobre o milagre da chegada á cidade rexia descobreri ·a rivalidade en

tre San Isidoro e a catedral. A este propósito Lucas, o Tudense, sin ala que "estando os san

tos carpos ás portas da cidade, houbo gran diferenza entre os que os traían sobre concertar 

ou determinar en que igrexa parían o devandito carpo de santo A/vito, porque o querían pór 

na igrexa de San Juan Bautista, que agora é a igrexa e mosteiro de San Isidoro, e estando 

así debatendo sobre aquilo os uns cos outros, acordaron á vez que puxesen os carpos san-

9 Véxanse ViÑAYO GoNzALEZ, A., 

"Cuestiones histórico-críticas en torno 

a la traslación del cuerpo de San Isido

ro" , en DIAZ Y DIAZ, M.C. (ed.), Isido

riana, León, 1961 , p. 285-297, e 

ViÑAYO GoNzALEZ, A., "La llegada de San 

Isidoro a León", Archivos leoneses 17 

(1963), p. 65-112; WEST, G., "La 'Tras

lación del cuerpo de San Isidoro' como 

fuente de la Historia llamada Silense", 

Hispania Sacra, 27 (1976), p. 365-71. 

Sobre a versión da translación escrita 

en San Isidoro a finais do XII ou prin

cipios do XIII, véxase EsTtVEZ SOLA, 

J.A. (ed.), "Historia translationis sancti 

lsidori (BHL 4491)", en Chronica his

pana saeculi XIII (Corpus Christiano

rum, Continuatio medievalis), 

Turnhout, 1997, p. 143-179. 
1º SAENZ DE LA CALZADA, 1., SAENZ DE LA 

CALZADA, L .. "Sobre la supuesta mandí

bula de San Juan Bautista conservada 

en la real basílica de San Isidoro de Le

ón", Tierras de León, 30-31 (1978), p. 

40-61. Para os relicarios de Paio e san 

Xoán Bautista, véxase The Art ot Me

dieval Spain, catálogo da exposición, 

Metropolitan Museum of Art, New York, 

1993, p. 993-998 e 236-239; 8ANGO 

Toriv1so, l.G. (coord.), Maravillas de la 

España .. ., op. cit., p. 115-229. 
11 Para a historia de santo Isidoro 

con extensa bibliografía, véxase MAA

TIN, T., Queen as King: Politics and 

Architectural Propaganda in Twelfth

Century Spain, Leiden, 2006. Para a 

arca de santo Isidoro, cfr. The Art of 

Medieval .... op. cit., p. 239-244; e SAN

GO TOAVISO, l.G. (coord.), Maravillas de 

la España .. ., op. cit., p. 228-229. 



tos sobre senllos cabalas, e os deixasen, e que ningún os guiase, e onde parase o cabalo que 

levaba o corpo de santo Alvito, alí o sepultasen [ ... ]. O de santo Alvito foise dereito camiño 

para a igrexa maior, e o de santo Isidoro para a igrexa de San Juan Bautista, sen que perso

na ningunha os guiase" 12
• 

Neste parágrafo do libro de milagres, a división entre as dúas institucións faise patente; 

co obxecto de pórlle énfase á maior autoridade do mosteiro real no século XI, Alvito, antigo 

bispo de León, entérrase na catedral, mentres que o célebre Isidoro queda na colexiata por 

disposición milagrosa. A reputación de Isidoro ch.egou axiña a ser motivo de orgullo para os 

habitantes de León e provocou grande interese nos visitantes. Xa cara a 1135, cando se es

cribiu a Guía del Peregrino del Códice Calixtino, o redactor subliñou a importancia ~e San Isi

doro e, a través do santo, a da súa igrexa 13 . O Codex cita dúas veces a León, primeiro como 

"corte e real cidade de León, chea de toda especie de folicidades" 14
; a segunda referencia sa

lienta a primacía de San Isidoro sobre a catedral como lugar de peregrinación, porque ten re

liquias notables: "Logo, na cidade de León, hase visitar o venerable corpo de santo Isidoro, 

bispo e confesor ou doctor, quen estableceu unha piadosísima regra para os clérigos da súa 

ig rexa, infundiulle as súas doutrinas ao pobo español e honrou a toda a santa lgrexa cos seus 

floridos escritos" 15 . 

Como se ve, en León só a igrexa de San Isidoro foi si na lada polo autor do Líber Sancti Ja

cobi como un lugar que merecía ser visitado. Nin a catedral nin ningún dos moitos templos 

da cidade se consideraron dignos de seren mencionados, o que confirma a importancia de ter 

reliquias relevantes para obter a atracción dos crentes. 

A catedral non se mantivo quieta ante a crecente sona da igrexa de San Isidoro. Como se 

indicou, na segunda metade do XII reclamou a volta das reliquias do santo lucense. É moi pro

bable que concibisen a idea de que Froilán podería ser unha boa alternativa ao hispalense. 

A competencia entre os partidarios dos dous confesores manifestouse na construción de no

vas igrexas para honralos. A de San Isidoro, completada no primeiro cuarto do século XII, é a 

que vemos hoxe con algunhas adicións realizadas en séculas posteriores, pero a catedral t~r

dorrománica só se coñece por escavacións. Construída na segunda metade do XII, foi des

mantelada unha centuria despois para erguer a gran catedral gótica que aínda hoxé domina 

12 PÉREZ LLAMAZARES, J. (ed.), Mila

gros de San Isidoro, León, 1947 (facs. 

ed. 1992), p. 12-13. Este milagre for

mou parte de ESTÉVEZ SOLA, J.A. (ed.), 

"Historia translationis ... ", op. cit., de 

finais do século XI. 
13 MORALEJO, S., TORRES, C. e FEO, J., 

Líber Sancli Jacobi, "Codex Ca!ixti

nus", Santiago de Compostela, 1951 

(reed. Pontevedra, 1992). Para unha 

edición crítica en latín e inglés, véxase 

GrnsoN, P., SHAVER-CRANDELL, A., Srn

NES, A. e KROCHALIS, J., The Pi!grim's 

Guide to Santiago de Compostela: 

Critica! Edition, vol . 1, The Manus

cripts: Their Creation, Production and 

Reception, vol. 2, The Text: Annotated 

Eng!ish Translation, Londres, 1998. 
14 "Legio urbs regalis et curialis, 

cunctisque felicitatibus plena"; cfr. Mo-

RALEJO, S., TORRES, C. e FEO, J., Líber 

Sancli .. ., op. cit., p. 504; GERSON, P., 

SHAVER-CRANOELL, A., STONES, A. e KRO

CHALIS, J., The Pilgrim's .. ., op. cit., 11 , p. 

14-15. 
15 "lnde apud urbem Legionem uisi

tandum est corpus uenerandum Beati 

Ysidori episcopi et confessoris siue 

doctoris, qui regulam piisimam clericis 

ecclesiasticis instituit, et gentem Yspa-

-
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nicam suis doctrinis imbuit, totamque 

sanctam aecclesiam codicibus suis 

florigeris decorauit", cfr. MORALEJO, S., 

TORRES, C. e FEO, J., Líber Sancti .. ., op. 

cit., p. 549; e GERSON, P. et al., The Pi/

grim's .. ., op. cit., 11 , p. 64-65. 



Fachada principal 

da catedral de León 

16 Para a historia da catedral, véxase 

VALDÉS, M. et al., Una historia arquitec-

tónica de la Catedral de León, León, 

1994; BoTO VARELA, G., La memoria 

perdida: la Catedral de León (917-

1255), León , 1995; ESTEPA DIEZ, C., La 

Catedral de León: mil años de historia, 

León, 2002; CARRERO SANTAMARIA, E., 

Santa Marra de Regla de León: la Cate-

dral medieval y sus alrededores, León, 

2004; HERRÁEZ, M.V .. BOTO VARELA, G. 

(ed.), Actas del Congreso .. ., op. cit. 
17 GoNZÁLEZ LOPO, D.L., Froilán de 

Lugo .. ., op. cit., p. 81. 
18 Un novo estudo trata do palacio de 

León na Baixa ldade Media, CAMPOS 

o centro histórico de León 16
. Só no século XIII empezou o culto de Froilán a ter importancia 

na cidade 17 , xa que parece que requiría un escenario maxestoso para poder ter arraigo entre 

o pobo leonés. Construír este edificio foi unha aposta que San Isidoro non podía afrontar, 

porque non contaba no XIII coa presenza continua dos reis tal e como acontecera nas centu

rias anteriores. Toledo convertérase en capital de Castela e León e residencia real por mor das 

conquistas realizadas máis ao sur da Península . León xa non foi centro do reino e o palacio 

real, sito en San Isidoro, só serviu como morada esporádica dos monarcas cando visitaban c. 

parte norte dos seus territorios 1ª. 
Durante o período en que San Isidoro foi a residencia maior dos reis, a xustiza impartiuse alí. 

pero, así que se produciu a ausencia, cada vez máis continuada, de León por parte dos sebera· 

nos, os bispos conseguiron que a maior igrexa da cidade servise como sede para aplicar a lei. Ne 

reinado de Afonso IX (1188-1230) o tribunal trasladouse de San Isidoro á catedral, o que provo: 

cou moitos conflitos entre ambas as institucións no século Xlll19
. Como símbolo do lugar onde SE 

imparte a xustiza baseada no Fuero Juzgo, desprazouse desde San Isidoro á fachada accidenta 

da catedral unha columna de mármore coa inscrición "Locus Appellacionis", realizada no séculc 

Xl2º. Con todo, perdido o dereito de administrar xustiza, aínda mantivo a súa importancia come 

panteón de enterramentos reais, o que lle confería un gran prestixio21-. De feito, durante os sé· 

culos XIII e XIV, a área a carón da basílica experimentou unha revalorización como lugar privile 

xiado onde construían as súas casas os condes e outras persoas de alto rango22
, que non sr 

trasladaron á zona da catedral, cuxo ámbito foi o do comercio, función allea á praza de San lsi 

doro. Sabemos que a catedral tiña mercados diante da fachada occidental e que en 1447 se de 

rrubaron unhas casas do Cabido co propósito de converter a ata daquela pequena praza nur 

grande espazo aberto, moi axeitado para fins comerciais e cívicos23 • 

SANCHEZ-BORDONA, M.O., PÉREZ Gil, J., la Catedral de León: estado de la cues- 22 REPRESA, A., "Evolución urbana d 

El Palacio Real de León, León, 2006. tión, propuesta de datación y otras León en los siglos XI-XIII", Archivo. 
19 Véxase SANCHEZ-ALBOROZ, c .. "El consideraciones", en León y su Histo- Leoneses, 45-46 (1969), p. 243-282 

'juicio del libro' en León durante el si- ria VIII , León, 2003, p. 613-637. Sobre en especial 273; CAMPOS SANCHEZ 

glo X y un feudo castellano del XIII", a figura do rei colocado por riba do BORDONA, M. 0., PEREIRAS FERNÁN DEi 

Anuario de Historia del Derecho Espa- "locus appellacionis", véxase FRANCO M.L., Iglesia y ciudad, su papel en 1, 

ñol, 1 (1924), p. 382-390. MATA, A., La escultura gótica en León y configuración urbana de León: la, 

2ll Véxase BoTO VARELA, G., "Sobre re- provincia (1230-1520), León, 1998, p. Plazas de San Isidoro y Regla, León 

yes y tumbas en la catedral de León. 202-211. 2005, p. 31-51. 

Discursos visuales de poder político y 21 Véxase SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., 23 FERNÁNDEZ FLORES, JA., "Las casa 

honra sacra", en HERRÁEZ, M .V., BoTO "The Eventfu l Lile of the Royal Tombs del cabildo catedralicio en la ciudad d 

VARELA, G. (ed.), Actas del Congreso .. ., of San Isidoro de León", en (Martin, T., León," Archivos leoneses, 75 (1984) 

op. cit .. p. 305-365, en especial 312- Harris, J.A. (ed.), Church, Sta/e, Ve- p. 31-157; CAMPOS SANCHEZ-BORDONft 

317. Un estudo recente asocia desde a llum, and Stone: Essays on Medieval M.O., PEREIRAS FERNANDEZ, M.L .. lglesiB 

súa orixe a columna á catedral, MARTI- Spain in Honor of John Wil/iams, Lei- y ciudad .. ., op. cit., p. 304-31 O. 

NEZ ÁNGEL, L., "Locus Appellacionis de den, 2005, p. 479-520. 





24 A Puerta Obispo derrubouse en 

191 O; cfr. GARCIA MARCOS, V., CAMPO-

MANES ALVAREOO, E. e HERNÁNOEZ, F.M., 

"El solar y el entorno urbano de Santa 

María de Regla (siglos 1-XV)'', en HE-

RRAEz, M.V., Born VARELA, G. (ed.), Ac-

tas del Congreso .. ., op. cit., p. 23-44. 
25 San Isidoro xa tiña un pequeno 

postigo para uso particular pero non 

un grande acceso público ata o devan-

dilo ano; cfr. CAMPOS SANCHEZ-BORDO-

NA, M.D., PEREIRAS FERNÁNDEZ, M.L., 

Como se ve, a pugna entre ambos os poderes eclesiásticos afectoulle tamén ao de

senvolvemento urbanístico. Cada unha destas institucións relixiosas contaba cun palacio 

e dominaba un sector da cidade coa súa conseguinte porta na muralla romana . A cate

dral sitúase na parte sueste de León, á que se accede pola porta localizada no lenzo 

oriental da muralla, chamada Puerta Obispo desde a Alta ldade Media 24
• O mosteiro de 

San Isidoro atópase na punta aposta da cidade. Desde o seu asentamento no noroeste e 

aproveitando un cubo romano para construír unha torre prominente, o conxunto mo

nástico-real formaba un foco de poder e prestixio pero non contou cunha porta de 

acceso grande ata 116825
• Naquel ano, Fernando 11 (t1188) outorgou o coñecido privile

xio co cal mandou romper a muralla romana para abrir un novo acceso na esquina nor

teoccidental, ás costas de San lsidoro26
. Con este diploma, o rei fixo mudar o trazado do 

Camiño Francés polo que os peregrinos, viaxeiros e comerciantes entraban e saían da ci 

dade, para que pasase directamente por San Isidoro: "Eu, don Fernando, rei das Españas 

pola graza de Deus, querendo proveer utilmente para a igrexa de San Isidoro, coñecida 

e distinguida polo carpo deste gloriosísimo santo, trasladado á rúa pública, chamada co

munmente o Camiño, que antes ía diante da igrexa de San Marcelo e o poño pola por

ta Cauriense e de alf diante da igrexa do devandito confesor santo Isidoro e de alí pola 

porta que mandei abrir no muro, y de alí polo terreo do devandito mosterio ata a ponte 

do Bernesga " 27 . 

Este privilexio supuxo un grande aumento do número de visitantes á colexiata nos coren

ta anos posteriores ao remate da igrexa románica, e por iso a necesidade de acomodalos a 

través das rúas de León. A vez, sinala a loita continua entre as institucións relixiosas da cida

de para atraeren o público. O rei subliña o seu apoio a San Isidoro, cuxa fama procede das 

reliquias do santo. Cando fixo que o Camiño pasase por alí, tamén o cambiou da súa antiga 

ruta e o sacou da área da igrexa de San Marcelo; este pequeno mosteiro atopábase extra mu

ros, preto da Puerta Cauriense do lenzo occidental, e nel existía un hospital para peregrinos 

fundado polo bispo en 1096. Trátase dun dos primeiros con que contou a cidade xunto ao 

Iglesia y ciudad .. ., op. cit. , p. 24. 11 , promotor del Camino de Santiago blicam, que vulgo dicitur caminum, 
26 Publicado en MARTIN LóPEZ, E., Pa- en León"' en MELERO MONEO, M.L., Es- quod solebat ire ante ecclesiam Beati 

trimonio cultural de San Isidoro de Le- PAÑOL BrnrnAN, F., ÜRRIOLS, A. e Rico Marcelli et pano eam per portam cau-

ón: Documentos de los siglos X-XIII, CAMPS, D. (ed.), Imágenes y promoto- riensem et, deinde, ante ecclesiam pre-

León, 1995, p. 119-121. Véxase tamén res en el arte medieval: Miscelánea en dicti confessoris Beati Ysidori et inde 

V1ÑAYO GoNzALEZ, A., "Santiago, el Ca- homenaje a Joaqufn Yarza Luaces, Bar- per portam quam ego mandaui in mu-

mino y los peregrinos en el entorno del celona, 2001, p. 79-87. ro aperiri, deinde per senram predicti 

monasterio de San Isidro de León", en 27 "Ego domnus Fernandus, Dei gra- monasterii usque ad pontem Uernes-

Actas del congreso de estudios xaco- tia Hyspaniarum rex, ecclesie Beati ge"; cfr. MARTÍN LóPEZ, E., Patrimonio 

beos, 1993, Santiago de Compostela, Ysidori quae ipsius gloriosissimi cor- cultural .. ., op. cit. 

1995, p. 707-714; COSMEN ALONSO, pare insignita esse dinoscitur utiliter 

M.C., HrnRAEz ORTEGA, M.V., "Fernando prouidere uolens, transfero stratam pu-
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hospital de que dispuña a mesma catedral desde 108428
• O de San Isidoro non se fundou ata 

entrado o século XII, se cadra a partir da presenza dos coengos agostiños en 114829 . Proba

blemente os seus clérigos non quixeron deixar que os seus "clientes" foran na procura de 

acubillo noutros lugares logo de rezaren ante as reliquias do santo visigodo. A situación elixi

da para o hospital estaba un pouco afastada do conxunto nuclear de igrexa, palacio e mos

teiro de San Isidoro, xusto ao norte, diante da muralla setentrional onde hoxe se atopa o 

instituto de Ensino Medio " Legio VII" e a uns pasos do novo acceso de Fernando 11. Así, os 

.óengos podían coidar dos peregrinos e pobres sen que perturbasen a vida regular da insti

'.ución. Algunhas referencias na documentación do santuario leonés proporcionan detalles so

bre o coidado de persoas que procuraban abeiro nos hospitais medievais. Lavábanlles os 

pés30, recollían e dábanlles de comer a pobres e peregrinos, pero non a enfermos contaxio

sos. Tratábase máis de hospedar que desandar enfermos. Un documento de 1601 tamén nos 

facilita uns datos sobre a función do hospital , facendo referencia ás tradicións de outrora : 

"Donde nos e nuestros predec;esores canonigos antiguamente hordenaron se hic;iese limosna 

ublica en c;ierta forma de ospitalidad que era rrecoxer de noche en el ynbierno y en los c;in

co meses mas frios doc;e pobres e darles para c;enar una libra de pan y lunbre y quatro o c;in

co camas y ansi se uso e acostunbro de tienpo ynmemorial " 31 • 

Este hospital fundouse cara a mediados do XII, e dúas centurias máis tarde, por algunha 

razón que non chegou ata nós, constátase o cambio de advocación á de san Froilán. Quizais 

o éxito por parte da catedral ao reivindicar o santo lucense fixera que o hospital de San Isi

doro mudase de santo patrón para reclamar unha parte da crecente reputación de Froilán . 

A esa sona colaborou parcialmente a decoración escultórica realizada no século XIII no 

t ransepto sur da ca~edral , que salientaba tanto a importancia das reliquias de Froilán como a 

autoridade do bispo actual. Son tres as portadas da fachada meridional; de es_querda a derei

ta, unha porta con decoración heráldica, unha con imaxinería apocalíptica e a dedicada a san 

Froilán32
. Para o viaxeiro que entraba en León pola Puerta Obispo, a portada de San Froilán 

2ª Véxase SER Qu1JANO, G. del, "Algunos Isidoro de León: Servicios y cargos 31 Publicado en DoMINGUEZ SANCHEZ, 

aspectos de la caridad asistencial alto- asistenciales desempeñados por canó- . S., "San Isidoro y la hospitalidad: El 

medieval: Los primeros hospitales de la nigos durante los siglos XII al XVI ", hospital· de San Froilán en los siglos XV 

ciudad de León", Studia histórica, Histo- Memoria ecclesiae, 1 O (1997), p. 303- y XVI", en El camino de Santiago .. ., op. 

ria medieval, 3/2 (1985), p. 176-177. 326, en esp. 307-308. Suárez localiza cit., p. 73-106, en esp. apéndice 7. 
29 MARTIN LóPEZ, E., "La hospitalidad os termos "infirmorum procurator" e 32 Sobre as conexións entre estas 

de San Isidoro de León. El hospital de "ospitalarius" ao redor de 1160 e "hos- portadas, véxase SANCHEZ AMEIJEIRAS, 

San Froilán durante los siglos XII al pitalarius", en 1163. R., "Discursos y poéticas en la escultu-

XIV", en El camino de Santiago: La 30 Cfr. SuAREZ GoNzALEZ, A., "La hos- ra gótica leonesa del siglo XIII ", en HE-

hospitalidad monástica y las peregri- pitalidad en San Isidoro de León según RRÁEZ, M.V., BOTO VARELA, G. (ed.), 

naciones, Salamanca, 1992, p. 63-72, los manuscritos de su archivo (siglos Actas del Congreso .. ., op. cit., p. 203-

en especial 65; SuAREZ GoNzALEZ, A., XII-XIII)", El camino de Santiago .. ., 239. A autora suxire que tamén pode 

'Hospitalidad y beneficencia en San op.cit., p. 53-61, en esp. 60. identificarse como Froilán un relevo 
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Páxinas seguintes: 

A marte de san Froilán 

e o traslado das súas reliquias 

a León , último cuarto do século 

XIII. Tímpano da portada sur 

da catedral de León 

tardorrománico dun bispo que, segun-

do ela, decoraba a fachada da daquela 

sala capitular. Formou parte da decora-

ción interna da catedral en contraste co 

gran portal gótico, cunha situación pú-

blica e unha iconografía inconfundible 

de san Froilán; cfr. tamén SANCHEZ 

AMEIJEIRAS, R., "Una empresa olvidada 

del primer gótico hispano: la fachada 

de la Sala Capitular de la Catedral de 

León", Archivo Español de Arte, 276 

(1996), p. 389-406. 









era o primeiro acceso que vía da catedral. No parteluz do devandito portal vese un gran re

trato do santo coa mitra de bispo e coa man dereita ergueita en postura de bendicir33
. Es

ta figura sérvelle de soporte a un tímpano que representa escenas da fin da súa vida . 

Divídese en tres rexistros: no centro apréciase o leito de morte de Froilán, atendido por an

xos; debaixo, a narrativa continúa cunha procesión de relixiosos que trasladan as reliquias 

do santo desde o mosteiro de Moreruela na parte esquerda; León está representado por un 

pequeno, pero elaborado, edificio na dereita; a cidade simbolízase por unha porta no cen

tro e a catedral por outro reducido edificio aberto á dereita no que se ve entrar a primeira 

persoa do desfile; remata a historia na parte superior, onde a alma do santo se ergue ao · 

ceo levada por dous anxos. 

Se se compara este conxunto escultórico coa sinxela figura de San Isidoro na porta do cor

deiro da súa igrexa, pode verse que nesta só aparece o -santo entronizado e acompañado por 

un armiger, singularidade iconográfica que subliíía a súa conexión cos mecenas reais. En San 

Isidoro non hai unha haxiografía visual que subliñe a beatitude do patrón da igrexa, senón 

soamente unha imaxe sutil na que o santo rexe sobre a súa basílica34
• No tocante a san Froi

lán, cómpre salientar que os momentos claves da súa historia, segundo o punto de vista da 

catedral, non eran os feitos da vida -non interesaba representar a Froilán exercendo como 

bispo nin moito menos como o ermitán ou abade que fora durante a maior parte da súa vi

da- senón no momento da súa morte corporal e a conseguinte elevación da súa alma. 

A Vita orixinal de Froilán, non a lendaria elaborada séculas despois, realmente non daba pa

ra moito máis, pero tampouco foi necesario para conseguir os obxectivos do promotor desta 

porta35
. O bispo Martín Fernández (t1288) entendía ben que unha imaxe que manifestara o 

lugar do santo no ceo serviría para atraer o público cara ás súas reliquias dentro da catedral. 

Ademais, estas esculturas proporcionan a máxima reivindicación da liñaxe espiritual dos bis

pos de León. Non foi un accidente o feito de que a porta de San Froilán, no transepto sur da 

catedral, estivera contigua ao palacio dos bispos, facendo altamente visible a conexión pe

renne entre os prelados e mais o seu santo predecesor. 

San Froilán serviulle ben á catedral de León nos seus enfrontamentos co mosteiro de San 

Isidoro. Aínda que a colexiata adoptara o santo lucense como patrón do seu hospital, non foi 

dabondo como para suplir a perda da presenza dos reis. A partir do s·éculo XIII a catedral no 

parou de medrar en importancia, mentres San Isidoro tivo que limitarse a cultivar a memoria 

dun pasado grande e un significado cada vez máis simbólico. 

Santo Isidoro acompañado dun 

soldado. Porta do cordeiro da 

colexiata de San Isidoro de León 

33 Para unha imaxe de Froilán no par

teluz, véxase a achega de Luis Grau 

Lobo no presente volume. 
3' Sobre a Porta do Cordeiro, véxan

se WILUAMS, J., "Generationes Abra

hae: Iconografía de la Reconquista en 

León", p. 181-205, e MARTIN, T., "Un 

nuevo contexto para el tímpano de la 

Portada del Cordero en San Isidoro de 

León", 157-180, ambos os estudos en 

SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., SENRA GABRIEL Y 

GALAN, J.L. (coord.), El Tfmpano romá

nico en la Iberia medieval: imágenes, 

estructura y audiencia, Santiago de 

Compostela, 2003. O artigo de Wi

lliams é unha tradución do seu clásico 

"Generationes Abrahae: Reconquest 

lconography in León", Gesta 16-2 

(1977), p. 3-14, coa adición dun novo 

postscriptum. 
35 SANCHEZ AMEIJEIRAS, R., "Discursos 

y poéticas ... ", op. cit. , p. 208-214. 





antigo retablo maior da catedral de León, realizado no período 1427-1437 polo 

pintor Nicolás Francés, conta entre os restos que sobreviviron á intervención ba

rroca de Simón e Narciso Tomé Gavilán, entre 1721 e 1724, con varias escenas 

dedicadas á vida de Froilán, santo local leonés que desde a súa condición de monxe alcanzou 

a cadeira episcopal desa cidade1
. Trátase só de tres táboas que formarían parte dun ciclo moi

to máis amplo, composto por dezaoito taboleiros grandes e máis de catrocentos pequenos, 

na predela e as entrerrúas2
. Os episodios conservados, xunto cos dedicados ávida da Virxe e 

a iconografía xacobea, tiñan como protagonista o santo lucense no momento da súa voca

ción, no da visita de Afonso 111, para pedirlle que se dedicase á predicación e, por último, no 

da súa consagración episcopal3
. 

A obra foille encargada polo bispo frei Alonso de Cusanza, confesor de Xoán 11, ao mes

tre Nicolás contra 1427, tres anos despois da data na que consta que residía en León xunto 

coa súa esposa4 . De feito, viviu na cidade ata f 437, onde realizou, entre outros, labores de 

vidreiro, miniaturista e muralista, tanto no claustro da catedral como na capela do Dado5
. 

O patrón das súas obras, determinado pola súa formación francesa dentro da pegada de

finida polo estilo internacional e polo gusto dunha clientela entusiasmada coa obra dos Van 

Eyck, caracterízase pola proliferación dos detalles cotiáns e anecdóticos, pola utilización 

dunha acusada perspectiva arquitectónica oblicua, pola desproporción entre arquitectura e 

personaxes, polo desenvolvemento apaisado das súas composicións, pola finura do seu de

buxo e pola harmonía cromática que desenvolve en todas6 e cada unha das táboas7
. 

Como consecuencia de todo o dito habería que subliñar un trazo sobresaliente dentro da 

súa produción leonesa: a súa vocación narrativa, aínda máis acentuada en obras como as que 

agora nos ocupan, posto que nelas se pretende desenvolver un discurso de carácter cíclico 

baseado en tres temas de encadre básicos dentro da haxiografía do século XV, como a visión 

mística, a visita ou encontro e a consagración. 

1 O retablo foi desmontado en 17 41, 

e foi Antonio Ponz, no relato· sobre a 

catedral de León que realizou no seu 

Viaje de España (Madrid, 1787), quen 

o describiu dun modo brutal e contun

dente, indicando que estaba adornado 

con "los pellejos de todos los borre

gos, ovejas y carneros" ; cfr. MARTIN 

GoNzALEZ, J.J., El retablo barroco en 

España, Madrid, 1993, p. 173. 
2 BERRUELA, M.O., La catedral de León. 

Madrid, 1955, p. 78. 
3 Entre as demais escenas pódense 

destacar o Nacemento do Salvador, a 

Adoración dos Reis, a Presentación no 

Templo, a Vida do Espirito Santo, a 

Anunciación, a Morte da Virxe, e a Trans

lación do corpo do Apóstolo Santiago. 
4 SANCHEZ CANTÓN, F.J., Nicolás Fran

cés, Madrid, 1964, p. 23. 
5 YARZA LUACES, J., El apostolado de 

Nicolás Francés, Toledo, 1999. 
6 SÁNCHEZ ÜRTIZ, A., ÁLVAREZ ARRANZ, 

A., "Color-materia, color-imagen en Ni

colás Francés: reflexiones metodológi

cas y criterios de reintegración 

cromática en el retablo mayor de la ca

tedral de León", en XIII Congreso de 

Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, Lleida, 2000, P.· 125-132. 
1 Entre as obras que se lle poden atri

buír caberfa destacar o retablo de La 

Bañeza, dedicado á Vida da Virxe e 

conservado no Museo Nacional del 

Prado; unha táboa con san Xerome no· 

seu estudio; o tríptico de Santa Clara 

de Tordesillas. Nicolás Francés morre 

en 1468 en León, tras levar a cabo ca

se toda a súa produción na Península, 

onde consegue crear unha ampla prole 

de discípulos dentro do seu obradoiro, 

tal e como o demostra a obra de Juan 

de Burgos, quen asina unha Anuncia

ción conservada no Fogg Ar! Museum 

de Cambridge, en Estados Unidos; cfr. 

SARABIA, A., Cinco anunciaciones del 

Museo del Prado, Madrid, 1998; SILVA 

MAROTO, P., "La pintura hispano fla

menca en Castilla", en Bar/alomé Ber

jemo y su época. La pintura gótica 

hispanof/amenca, Barcelona, 2003, p. 

77-85. 



Vocación de san Froilán, 

Nicolás Francés, ca . 1427. 

Antigo retablo maior 

da catedral de León 

8 BIALOSTOCKI, J., "Los 'temas de en

cuadre' y las imágenes arquetipo", en 

Es/io e iconograffa. Conlribución a una 

ciencia de las arles, Barcelona, 1973, p. 

111 -124; BIALOSTOCKI, J., "The Firing 

Squad from Paul Revere to Gaya: the 

Formation of a New Pictorical Theme in 

Amerlca, Russia and Spain", en The 

Message of lmages. S/udies in /he His

/ory of Ar/, Viena, 1988, p. 211 -218. 
0 García Jlménez subll ílou a Impor

tancia deste tema tanto para filólogos 

como histori adores da arte ou semió

logos, dado que a nasa vida transco

rre no medio dunha infinidade de 

imaxes narrativas, inmersa nunha cul

tura comunicacional; cfr. GARCÍA JIMÉ

NEZ, J., La imagen narraliva, Madrid, 

1995, p. 18. 

Véxase M1GNON DoMINGUEZ, (ed.), Es

/udios de narra/o/ogfa, Bós Aires, 

1998; BAL, M., La /eorfa de la narrali

va. Una in/roducción a la narra/o/ogfa, 

Madrid, 2001 . 

'º GARCIA J1MÉNEZ, J., La imagen ... , 

op. cil., p. 137. 
11 ldem, p. 101 . Segundo Garcla Ji

ménez, o relato de san Froilán haberla 

que encadralo no grupo da narrativa 

docuficcional , a medio camiílo entre a 

convención e a realidade; de ar esa de

pendencia dos temas de encadres. 

Esta última afirmación non é gratuíta se se ten presente que os "temas de encadre" se 

refiren a momentos esenciais ou recorrentes da existencia humana, neste caso aos relatos ha

xiográficos e por iso vinculados con aquelas fases esenciais da traxectoria vital do santo en 

cuestión : nacemento (vocación), sacrificio (encontro e consagración)ª. 

Así mesmo, se se recoñece o interese da semiótica polo problema da narración e a súa es

trutura dentro das imaxes, encontrámonos ante a plasmación plástica dun relato literario, un 

campo de investigación onde narración e descrición conviven con metáforas e analoxías, con 

personaxes, obxectos e escenarios, etc9
• 

Por outra parte, é unha narración na que a descrición, máis alá de supoñer un accidente 

dentro do relato, constitúe un elemento fundamental para o desenvolvemento do discurso, 

posto que permite unha explicación máis detallada de personaxes, actitudes, ornatos e esce

narios. Dito doutro xeito, a descrición enriquece o relato, minórao para que o espectador poi

da fi xar na súa retina todos os matices desexados sen que por iso se teña que esquecer a 

función ornamental e decorativa que por si mesmo posúe10
. No noso caso trataríase dunha 

descrición directa, de carácter enunciativo, e indutiva, posto que o seu obxectivo fundamen

tal é dar conta da realidade descrita. Ademais, como xa se indicou, trátase dunha narración 

cfclica, porque non podemos esquecer que o conxunto do retablo supón a reunión dunha se

rie de episodios haxiográficos separados entre si, pero que compoñen un ha secuencia na que 

o protagonista -san Froilán- se repite, creando un efecto secuencial 11
• 

A primeira das escenas, relativa á Vocación de san Froilán, garda unha estreita relación co 

texto elaborado polo diácono Juan, de tal modo que se podería falar dun relato ilustrado cun 

sentido sintético, posto que se recollen nun mesmo espazo dous momentos sucesivos do re

lato e, por outra parte, pódese interpretar a imaxe á luz de dous textos diferentes, polo me

nos nunha primeira parte. 

A escena transcorre nun espazo aberto, a medio camiño entre o locus amoenus e o bos

que agreste e duro do ermitán . A proporción entre os personaxes e a paisaxe fai que este úl

timo se minusvalore en beneficio da preponderancia da figura de san Froilán, que adquire un 

rango verdadeiramente monumental. As notacións paisaxísticas, os penedos do primeiro ter

mo, o outeiro do plano medio e a vexetación que actúa de fondo adquiren un todo escénico 

que, dentro do sentido narrativo da imaxe, se debe interpretar metaforicamente, posto que 

a súa execución contrasta co tratamento realista do rostro do santo. É importante observar 

nesta ocasión, en contraste coque acontece nas seguintes táboas, que a actitude de san Froi

lán reflicte un estado de ánimo decidido, satisfeito co camiño que se dispón a emprender, al

go que non sucede nas outras. 

Os episodios aos que se refire este relato ilustrado son dous. En primeiro lugar o relativo 

á crise do adolescente, tal e como o denominou González Lopo: "Sendo de dezaoito anos 

comezou a sentir ansias de soidade, pensando entre si se lle sería lícito dedicarse ó oficio da 

predicación, para ensinar; ou se podería escoller unha vida de ermitán . Sentíndose por unha 

parte vaso de elección, predestinado a iluminar moitas xentes, e, por outra, con ánimo de vi

vir sempre contemplando a Deus, meteu na súa boca carbóns acesos, para probar, se o quei-
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maban, que era vontade de Deus que non se dedicase á predicación; e, se saía ileso da pro-

a, que era sinal de Deus que os seus labios debían anunciar ós pobos a mensaxe divina. Por 

'Jraza de Deus, e en premio da súa piedade, de tal maneira saíu ileso, que nin sequera sentiu 

a calor do lume. Por iso xulgou como vaticinio para si aquela sentenza do profeta: as pala

bras do Señor son palabras castas, purgadas polo fume, coma a pratá, sete veces"12. 

A luz deste texto pódese observar como esas "ansias de soidade" se buscan nas paisaxes 

agrestes, afastadas da urbe, integradas no ángulo superior esquerdo da táboa. 

Por outra parte, ese carácter da paisaxe, illada, sombría e agreste, coincide e adáptase per

fectamente á escena que en efecto se representa : a vocación do santo e o nacemento do mís

tico. Seguindo o relato do diácono Juan, podemos contemplar como "Non
1 

moito despois, indo 

de viaxe, á caída do sol, ó final do día, nas tebras da noite, deitado, en oración, viu, en medio 

dun resplandor refulxente de claridade a pesar da noite, dúas pombas que competían en voar 

cara a el, unha de cor vermella e outra de cor branca como a neve. Sen tempo para reaccionar 

da súa sorpresa, metéronselle na .súa boca. E unha produciulle sensación de calor; e a outra, 

sensación de mel. ¿ Quen non deduce que con tal visón quedou cheo do Espírito Santo?" . 

12 Séguese a tradución realizada por 

González Lapo, a partir do texto de G1L 

Arn10, C., Santos Gallegos, Santiago de 

Compostela. 1976; cfr. GoNzALEZ LoPo, 

D., Froilán de Lugo. Biograffa e culto 

dun home santo. (Ensaio de revisión 

haxiográfica), Lugo. 2005, p. 33. Ta

mén é interesante o texto do bispo de 

Jaca LóPEZ PELAEZ, A., San Froilán de 

Lugo. Siglo IX, Madrid, Imprenta de 

los Hijos de Gómez Fuentenebro, 

191 O; e LóPEZ PELAEZ, A., Vida póstuma 

de un Santo. Culto a San Froilán, Ma

drid, Imprenta de los Hijos de Gómez 

Fuentenebro, 1911 . 



13 GARCIA J1MtNEZ, J., La imagen ... , 

op. cit., p. 137. 
14 GoNzALEZ LoPo, D., Froilán de Lu

go .. ., op. cit., p. 50. 
15 "Despois de iluminar a todos coa 

luz verdadeira, fortemente coaccionado 

pala multitude de pobo crente no Se

ñor, que lle pedía que baixase á cidade 

de Veseo e que edificase alí un ceno

bio, onde se alimentase a multitude 

con alimentos espirituais. Coa graza 

de Deus edificou un mosteiro de tres

centas celas para trescentos monxes 

que congregou para loanza do nome 

de Deus. Con isa demostrou posuír 

moitas virtudes", ldem, p. 45. 

Trátase dun relato metafórico, elaborado coa intención de xustificar a sabedoría e santi

dade de Froilán, que adquire a súa plasmación plástica grazas á introdución, de novo na mar

xe esquerda da táboa, da imaxe do santo axeonllado, ao tempo que unha pamba branca, 

coas ás despregadas, descende verticalmente cara ao seu rostro . 

En definitiva, trátase do inicio dese relato cíclico que, nesta ocasión, adquire o carácter de 

continuo ao non establecer diferenciación algunha entre unha escena e outra 13
. 

A segunda das táboas móstranos o encontro entre Afonso 111 e o santo. Como xa se co

mentou, a arquitectura adquire un certo protagonismo como marco do episodio, se ben 

nunha escala que dificilmente permite interpretala dun xeito realista . Así mesmo, non todos 

os personaxes manteñen as mesmas proporcións, dese modo os episodios anecdóticos e co

tiáns, tratados cun valor descritivo, preséntanse nun tamaño máis pequeno. 

Malia a súa proporción, o marco arquitectónico merece unha referencia particular, pasto 

que se trata dun mosteiro de estirpe gótica, con grandes ventás oxivais, cortes de trazaría, 

ventás xeminadas e pináculos. A perspectiva oblicua utilizada por Nicolás Francés serve para 

que o espectador se dea canta de que a acción non transcorre nun lugar calquera senón na 

casa do santo, no seu mosteiro, desde o cal se pode albiscar o claustro, a torre do campana

rio e un ciprés que se eleva sobre os seus muros en medio do patio. A arquitectura serve, ade

ma is, para centrar a composición, de modo que se poida trasladar todo o peso da acción cara 

á marxe dereita da táboa . 

Se atendemos ao que di o diácono Juan pódese comprobar que Nicolás Francés recolleu 

meticulosamente o espfrito do texto: "A fama destas virtudes chegou a toda España. Aínda 

que tarde, tamén chegou a oídos do rei Afonso que gobernaba desde Oviedo o reino dos go

dos, quen lle enviou mensaxeiros pregándolle que se presentase no seu pazo. Profundamen

te admirado ante un home adornado con tanta santidade, tan cheo do Espírito Santo e da 

divina graza, entoou loanzas a Deus por ter un súbdito tan apto para dirixir as almas dos cren

tes. Enriqueceuno; encheuno de honores e deulle facultade para percorrer os seus reinos en 

busca de lugares aptos e amenos para construír mosteiros que congregasen baixo unha san

ta regra de disciplina as turbas populares. 

Entón edificou o mosteiro de Tábara, onde congregou seiscentos servidores de Deus, de 

ambos sexos. Despois buscou outro sitio, preto do río Esla, en lugar ameno e alto, onde 

construíu outro mosteiro, ó que levou, e constituíu baixo unha disciplina regular, douscen

tos monxes" 14
• 

O relato plástico subliña algunhas das afirmacións realizadas no texto: a chegada do rei e 

dos seus mensaxeiros, non en van un deles porta o cetro que o acredita como emisario do 

monarca, e a condición do santo de fundador -cuestión que se menciona con anteriorida

de dentro do relato literario15-; así como as dimensións da súa primeira obra en Veseo, se

mellante, segundo o relato, ás de Tábara e Moreruela, e a aceptación. da xente da vila que se 

acercaba ao mosteiro. 

En calquera caso débese subliñar a importancia que adquire ·o aceno das mans do santo 

e o monarca . As dúas mans xuntas, símbolo de amizade e admiración mutua, supoñen o me-

--



llor resumo para un episodio no que se pretende demostrar a supeditación do poder real ao 

relixioso e a Deus; non en balde é o rei quen viaxa ata a casa do santo e este recíbeo en con

dición de igualdade. A inclinación da súa cabeza debe ser interpretada como un xesto de hu

mildade máis que de submisión . 

Por último, a táboa dedicada á Consagración de san Froilán como bispo adquire o rango 

de verdadeiro retrato de grupo no que non só se presenta o santo senón a toda unha serie 

de prelados, sacerdotes, acólitos, monxes e monxas, e cidadáns da mái~ diversa condición . 

É a ocasión para que Nicolás Francés interrompa o ritmo narrativo do conxunto a través da 

proliferación de elementos decorativos e ornamentais, en especial grazas á meticulosa des

crición das capas pluviais e dalmáticas, ricas en ouros e brocados. Tamén é o momento pro

picio para que a escena se complete con secuencias anecdóticas como o coro de acólitos que 

sosteñen candeas, escapularios e incensarios. Todo un conxunto de accións que encontran a 

Visita de Alonso 111 a san 

Froilán para pedirlle que 

se dedique á predicación, 

Nicolás Francés, ca. 1427. 

Anligo retablo maior da 

catedral de León 



Consagración de san Froilán 

como hispo, Nicolás Francés , 

ca. 1427. Antigo retablo maior 

da catedral de León 

súa pertinente correspondencia nos continuos diálogos e comentarios que comezaron os asis· 

tentes á consagración. 

Entre todos eles destaca san Froilán, sedente na súa cátedra, tocado ca seu hábito negrc 

baixo a capa pluvial, sostendo o báculo coas súas mans con luvas, e recibindo a mitra epis· 

copa!; o seu rostro é a viva expresión do desgusto ca que Juan di que asume a súa condiciór 

de prelado: "Estando o re i admirado de como medraba a graza de Deus no seu servo, co· 

mezouse a oír o clamor do pobo que pedía a Froilán para bispo de León, a nosa cidade. O re; 

alegrouse sobremaneira ó oílo, porque había moito tempo que viña trabal/ando con el para 

que recibise a dignidade sacerdotal e non o conseguira. Constrinxido e coaccionado polo Rei, 

defendeuse aldraxándoo con palabras duras e resaltando a súa indignidade; para o cal ase

gurou que era mal monxe e que incluso tiña fil/os. Por fin á forza deixouse ordenar para a sé 

de León e Atilano para a de Zamora. Recibiron os dous xuntamente o sacerdocio pleno, o día 



de Pentecoste. Foron dúas auténticas lucernas que, postas sobre un candelabro, iluminaron 

coa claridade da súa luz eterna os lindeiros de España predicando a palabra divina . Desde 

~q uela medrou moito a santidade e a graza dos dous para ensinar a todos: monxes, cregos 

'? laicos" 16
• 

Estas últimas palabras, a vinculación entre monxes, clérigos e laicos, son o perfecto resu

no das escenas que rodean o momento da consagración . Ese diálogo constante que semen

:ionara adquire desde esa perspectiva un valor narrativo fundamental, posto que anuncia a 

1raza que Deus lle concederá a Frolián' e Atila no para predicar e difundir a súa palabra por 

oda o orbe peninsular. 

En calquera caso, a modo de breve resumo, débese destacar que estas tres táboas, máis 

.lá das súas condicións como exemplo perfecto da pintura de estilo internacional dentro das 

w as castelán-leonesas, son un modelo único para entender a importancia que ten en cal-

1uera obra o relato-texto, a narración-plasmació!Í plástica e o encadre. Baste lembrar para iso 

;ue cada unha das táboas encontra multitude de exemplos similares na pintura desa mesma 

poca, no mundo hispano-flamengo ou no renacemento . De feito, como xa se indicou, vo

·ación, encontro e consagración son tres dos episodios polos que debe discorrer calquera re

ato haxiográfico17
. 
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16 ldem. , p. 59. 
11 Véase FAVREAU, R., Le Guite des 

saints aux IXe-Xl/le siecles : acles du 

col/oque tenu a Poitiers, les 15-16-17 

septembre 1993, Poittiers. 1995. 





O 
inicio do culto a san Froilán na cidade de Lugo debe ser do último terzo do sécu

lo XV, a partir da construción dunha capela na catedral, e consolídase coa funda

ción dunha confraría, que se tentou a fins do século XVI pero que non se 

materializou ata 1610. 

A capela construíuse apegada á de San Domingos dos Reis, con acceso á nave do Evan

xeo a través dunha porta románica cun fermoso tornachuvias con ménsulas antropomórficas 

de saltimbanquis. Considérase o seu fundador a don Gómez García de Gaioso, arcediago de 

Dozón (1452-1499), polo contido do epitafio do seu sepulcro. Con todo, na construción da 

capela tivo que participar economicamente don García Enríquez Osorio, arcebispo de Sevilla 

fa lecido en abril de 1448, irmán de don Pedro Alvarez Osario e do bispo lucense aon Alonso 

Enríquez de Lemos (1476-1495), pois o seu escudo figura na clave da bóveda. Malia que a 

inscrición do sepulcro de don Gómez di que fi xo a capela e que fundou unha capelanía, á que 

dotou de rendas para dicir nela unha misa cada venres, é moi probable que contase para a 

súa construción co mecenado do arcebispo a través de don Alonso. 

Haxiografía de san Froilán 

San Froilán é un dos santos canonizados pola tradición. Por iso a lenda ten máis peso na súa 

haxiografía que os escasos datos históricos. Ata o século XVIII non había máis que os antigos 

breviarios para obter noticias referentes á súa vida. As catedrais de León, Lugo, Palencia, Za

mora, Burgos, Santiago e a Orde cisterciense tiñan leccionarios co seu propio oficio. López Pe

láez1 di que a súa antigüidade é moi grande, pois o que se conserva no arquivo da catedral 

de Lugo foi copiado no século XIII. Todos reproducen as gabanzas litúrxicas-que se lle tribu

taban no mesmo século no que morreu . 

Case todos os autores que se referiron á haxiografía do santo tomaron como referen

cia o dito polo padre Lobera nas cento sesenta e tres páxinas do seu traballo, dividido -en 

sete parágrafos. O pádre Yepes non o considera un texto fiable, pois di que "envuelve y 

mezcla la historia de estos santos [san Froilán e santo Atilano], con las grandezas de la or

den de San Benito y San Bernardo, y con las ciudades de León y Zamora, que son tan 

notables, y él tiene el estilo tan lleno de metáforas, copioso y extendido, no pienso que hi

ce poco en sacar en limpio lo que conviene a la historia de San Froilán y San Atilano de 

Moreruela" 2• 

Dise que é no arquivo da catedral de Oviedo onde se atopa a única ,escritura que existe 

coa súa sinatura. Nun códice da Biblia, no que consta que foi rematado no ano 920, do que 

é autor Juan Diácono, nun espazo de tres columnas que quedou en branco entre o Libro de 

Xob e o de Tobías e co mesmo tipo de letra, anterior ao século XI, así como coa indicación 

de que foi escrita polo mesmo copista, atópase a historia De ortodoxo viro Frojane Legionense 

Episcopo, que coincide co que din os antigos breviarios, coa adición do último parágrafo que 

deixara inconcluso o autor, contemporáneo do bispo santo. 

1 LóPEZ PELAEZ,. A., San Froilán de 

Lugo, Madrid, 1910. 
2 YEPES, A. frei, Crónica General de la 

Orden de San Benito, t. V., p. 198 e ss. 



Anliga capela de San Froilán 

(hoxe capela do Pilar) , 

século XV. Catedral de Lugo 

3 LOBERA, Historia de San Froilán, 

p. 10. 

Suponse que esta haxiografía foi escrita nos mosteiros de Santa María e San Martiño, e 

que lle foi entregada co códice da Biblia á catedral de León. Nela dise que san Froilán naceu 

nun arrabalde da cidade de Lugo. A tradición sitúa o lugar no suburbio lucense, en concreto 

nun espazo tradicionalmente destinado a hortas coñecido na ldade Media como Regueiro dos 

Hortos. Verbo disto na acta da sesión celebrada polo Cabido da catedral o 14 de outubro de 

1747 dise: 

"Según la tradición antigua fue su nacimiento del lado derecho del Rigueiro dos Hartos, 

en donde cae y desagua la fuente que llaman de San Froilán, sitio que es del Cabildo y 

lo tiene aforado en quince reales" . 

Suponse que naceu cara ao ano 832, pois sábese que morreu no 905 e que viviu por es

pazo de setenta e tres anos. Ao longo dos séculas foise elaborando a súa haxiografía con da

tos carentes de rigor, como o de dicir que era filio de piadosos e nobres pais, expresións que 

son correntes nas biografías litúrxicas. 

Sobre a súa orixe non hai nada na primeira historia nin no rezo do século XIII nin nos de 

1604 e 1611 . O mesmo podemos dicir sobre o nome de seu pai, ao que se lle chama Froda

no e que se vincula á nobilísima liñaxe dos Lugo. Da súa nai dise que era dona Froila, e al

gúns queren ver no seu sepulcro un signo da súa nobreza. A tradición tamén lle atribúe un 

irmán que estaba enterrado na capela maior da catedral, posiblemente o sartego que agora 

figura debaixo do primeiro arco formeiro da nave esquerda, que corresponde ao bispo don 

Pedro 1 (1022-1058). Segundo o padre Lobera este sartego estaba alzado sobre o chan un es

tado, o que equivale a preto de dous metros: 

"Hace pocos años que para asentar una reja que se puso en la misma capilla fue nece

sario bajarlo y por esta ocasión se abrió. Me afirmaron los que allí se encontraban que 

estaban los huesos tan blancos y lindos, que era maravilla; y que era de tan larga esta

tura aquel cuerpo, que los hombres muy grandes de este tiempo fueran pequeños jun

ta a el " 3 . 

A fundación da contraría 

Entre as confrarías históricas que houbo na cidade con fins exclusivamente relixiosos encóntra

se a de San Froilán, fundada no ano 1610 co gallo da solicitude dunha reliquia do santo ao que 

se lle encomendou o padroado da cidade. A confraría fundouse para renovar a memoria das 

súas virtudes e milagres, por ter sido natural de Lugo e porque, ao ser poderosa a afección que 

os homes teñen das patrias, o santo intercedería pola súa diante da Divina Maxestade. 

Foi esta unha confrarfa que, á parte de se dedicar á veneración de san Froilán, tivo espe

cial coidado na vida espiritual dos seus confrades, ata o punto de que chegou a eliminar as 





• Era irmán de don Pedro Fernández 

de Castro, ao que sucedeu no Conda

do de Lemas. Foi vicerrei de Sicilia e 

acabou nun convento. 

festas profanas e a prescindir dos irmáns seculares, quedando só como confrades os indivi

duos do Cabido. 

A fins do século XVI é cando xorde o interese por enxalzar o culto a san Froilán . Entre os 

promotores da iniciativa atópanse varios prelados, como o bispo de Avila don Lorenzo Asen

sio de Otaduy y Avendaño, que o fara de Lugo entre 1591 e 1599; o de Segovia, don Pedro 

de Castro Nero, que tamén ocupara a sé de 1599 a 1603 e impulsou a devoción ao santo e 

pensou na formación da confraría; don Juan García de Valdemora, bispo no momento da fun

dación; e o conde de Lemas, don Francisco de Castro4
, duque de Taurisano e conde de Cas

tro, embaixador diante da Curia romana, persoa que por ter residido na cidade coñecía a 

devoción que nela se lle tiña e que polo seu cargo podía conseguir do papa indulxencias e 

xubileus. Todos eles foron confrades incapite ou de cabeza . 

No ano 1610 obispo don Juan García de Valdemora (1603-1612), o Cabido e varios ve

ciños da cidade t iveron a iniciativa de constituír un ha confraría dedicada a san Froilán coa que 

puidesen renovar a súa memoria e os moitos milagres que fixera, pois ca transcorrer do tem

po estábanse esquecendo. Xustificábase aínda máis a fundación da confraría polo feito de 

que o santo era oriúndo da cidade, e de que se establecese na cat~dral porque se t iña por 

tradición que nela recibira o bautismo e na escala catedralicia se formara na perfección das 

súas virtudes. 

A confrarfa comeza a funcionar o 15 de marzo de 161 O, segundo const~ no libro de acor

dos do Cabido. Nese día foron nomeados por primeiros mordamos don Eugenio Molero, ar

cediago de Abeancos, e o licenciado Gonzalo Sánchez de Boadó, rexedor. Por visitadores do 

hospital e cárceres, o licenciado Fernando Ares Teixeiro e o licenciado Rois de Bolaño; por es

moleiros, o doutor Fernán Pardo de Cela, cóengo maxistral, e Manuel Díaz de Boado. O día 

8 de xuño o bispo aproba as Constitucións da confraría, que, aínda que t ivo unha existencia 

irregular, estivo presente na vida relixiosa lucense durante máis de dous séculas. O pendón 

era de damasco azul, coa insignia do santo e a da Asunción da Nasa Señora, á que está de

dicada a catedral. 

Organización das festas profanas 

A fronte da confraría atopábanse dous mordamos, un clérigo e outro secular. Eran polo xe

ral persoas distinguidas e de influencia na cidade, como dignidades do Cabido ou rexedores, 

xentes adiñeiradas ás que se lles encargaba a organización e pago das festas profanas. Con 

motivo das discrepancias xurdidas na organización entre o estamento re lixioso e o secular, o 

bispo don Alonso López Gallo (1612-1624), o 10 de maio de 1619, sinala o tipo de festexos 

permitidos. Estábase a recoñecer a inobservancia e alteración da maior parte das Constitu

cións da confraría , situación que se agravou ca decorrer do tempo ao deixar de ser irmáns 

dela a Xustiza e o Rexemento, cando se funda no convento de San Domingos a de advoca

ción á Nasa Señora do Rosario. 



Debido ao irregular funcionamento da confraría, o bispo don frei Juan Asensio (1669-

1673) reformou as Constitucións, e o mesmo fixo frei Miguel de Fuentes (1685-1699). Con 

estas reformas pretendíase cortar o que consideraban abusos introducidos nas festas prófa

nas que, organizadas· polos mordamos, se celebraban na catedral e no claustro na. véspera e 

o día do santo. Encárgaselles ao Cabido e aos seus capitulares, como únicos irmáns dela, a 

súa conservación e aumento, xurando, ao tempo de tomar posesión da súa dignidade e pre

benda, que serían mordamos da confraría pola súa antigüidade, comprometéndose a facer

lle a festa a San Froilán. 

Os mordamos pagaban 2 ducados correspondentes ás entradas, 1 real e medio como taxas 

anuais, 50 ducados para cera e ornamento da capela dedicada na catedral ,á advocación do san

to, e 90 reais máis para comprar tres arrobas de aceite para a lámpada, retendo no seu poder 

os 50 ducados restantes para o cumprimento dos 100 que debían pagar cada un dos morda

mos para solemnizar con luminarias e fogos as vésperas e os días das festividades e oitavas do 

santo. O 6 de outubro de 1762 o Cabido comisionou o deán don Tomás de Anguiano para li

quidar o capital pertencente á confraría ata daquela, facendo separación dos restantes, que 

eran da fábrica e das confrarías do Santísimo e da Nosa Señora dos Olios Grandes. 

Constitucións da Santa Confraría 

de San Froilán, hispo de León. 

Arquivo da Catedral de Lugo 



Malia que na primeira das reformas se contemplaba a posibilidade de admitir como irmán 

a calquera eclesiástico ou secular que o quixese, non entrara ningún desde 1690, polo que a 

confraría se mantivo nos setenta e catro anos seguintes coas entradas e taxas pagadas polos 

capitulares e o racioneiro titular, cos 50 ducados destinados para a cera e ornamentación da 

capela, e os 90 reais do aceite para a lámpada, cobrados polo mordomo e fabricarios desde 

o ano de 1712. 

As abrigas e os dereitos dos confrades 

Os confrades tiñan unhas abrigas de tipo espiritual e outras materiais, fundamentalmente 

económicas, pois estas organizacións piadosas non só contribuían á maior decencia do culto 

senón tamén á manutención de moitos clérigos. Nas primeiras Constitucións admitíase como 

confrade a calquera persoa . Os solteiros podían inscribir a outro individuo que fose parente 

dentro do cuarto grao. Os casados podían incluír á súa dona, e concedíanselles as indulxen

cias da confrarfa; tiñan que aboar 2 ducados de entrada e, cada 5 de outubro, real e medio, 

que terfan que cobrar os mordamos. 

No caso de que morrese un confrade sen ter pagado máis que a esmola de entrada, o 

que quedaba estaba abrigado a aboar o real e medio correspondente. Se o confrade faleci 

do fara inscrito por outro, e este último quixese meter a un terceiro en substitución daquel, 

tiña que pagar 1 ducado pala entrada; o mesmo acorría cos casados no caso de falecemen

to da muller. Quedaba ao arbitrio da congregación recibir confrades con menos esmola de 

entrada, coa cond ición de que non fose inferior a 1 ducado; dábaselles media cera e debían 

satisfacer o real e medio anual. Se no prazo de catro meses non tiñan pagada a esmola de 

entrada, dábanos de baixa . 

Cando morrfa un confrade dicían unha misa con responso no altar privilexiado, en con

creto a do luns inmediato á súa marte, con vixilia e responso cantado. Se o confrade era de 

fóra da cidade e non se levara cera para o enterro acendíanlle seis fachas. Entre as pertenzas 

da confraría figuraba un Cristo coa súa insignia, que levaban aos enterros. Aos confrades que 

estaban para morrer levábanlles unha pequena imaxe do santo para o seu consola. Desde 

1673 non houbo misas cantadas, segundo o preceptuado no estatuto cuarto, aínda que nas 

contas anteriores a esa data aparece a esmola de real e medio por cada unha das misas re

zadas ditas os luns de cada mes polos irmáns defuntos, e outro real e medio pala misa de áni

ma que ordenaron celebrar lago de falecer cada un dos confrades. 

Desde o ano en que foi nomeado fabricaría da catedral, o lectora! don Carlos Riomol Y 

Quiroga ordenoulle a don Juan de Abuín que dixera unha misa de ánima polos confrades que 

morresen, o que seguiron facendo os máis ata 1762, pagando por .cada unha 3 reais de vé

llón . O mesmo se fixo cos irmáns da Confraría da Nasa Señora dos Olios Grandes, coa dife

renza de que se dicía unha misa máis en cada un dos doce meses do ano, con doce bulas de 

defuntos apl icadas polos confrades; ignórase o motivo que tivo don Carlos Riomol para non 

2 00 



encargar as doce misas anuais polos irmáns defuntos ~a Confraría de San Froilán -falta o 

:isposto no estatuto segundo e catorce das Constitucións-, polo que, sendo os únicos con

ades os individuos do Cabido e os prebendados, o daquela mordomo, o maxistral don An

Jnio Santomé y Aguilar, propuxo que se celebrasen as citadas misas. 

Nas primeiras Constitucións ordenábase que os irmáns da confraría atendesen con moito 

) idado o seu aproveitamento espiritual, confesando e comungando cada mes, especial

.ente os días de xubileu, de xeito que en cada un deles se dixera unha misa cantada na ca

la do santo, dándolles cera a todos· os que comungasen . Os días que houbese sermóns 

~ le braríanse despois da hora de prima e, se non os había, despois da misa maior; os con

ades debían procurar dar bo exemplo, e asistir ás misas de mes e ás de defuntos·. 

A misa que se dicía cada primeiro luns de mes era cantada, estaba dedicada á conserva

.ón e ben dos confrades, e era oficiada por tres capeláns que recibían o estipendio corres-

ndente. Eran nomeados cada ano na xuntanzá que facían o segundo domingo de outubro. 

elebrábase na capela do santo, onde había unha táboa na que se anotaban as misas que 

!cía a confraría, as indulxencias que tiña, os oficia is que a gobernaban, a relación dos seus 

ricios e os milagres de san Froilán . 

Existía tamén un libro especial de rezo. Ao pouco de se fundar a confraría, enviaron un 

1ensaxeiro cara a Madrid co encargo de que, ao volver, pasase por León co obxecto de que 

escudase se había libros impresos para o rezo. Trouxo un, enviado a Santiago por outro men

axeiro para que falase co mestre Amaro, que tiña unha imprenta, pois querían saber o cus

o da impresión de seiscentos exemplares. Concertaron o traballo de seiscentos cadernos en 

'6 ducados e un quintal de touciño. A encadernación non a contrataron porque lles pedían 

1áis que pola impresión. 

Os cargos e o seu cometido 

.o referente aos cargos, a confraría t iña dous mordamos, dous visitadores de cárce.res e hos

jtais, e dous esmoleiros; os servidores destes oficios eran un eclesiástico e un secular polo 

.>mpo dun ano. Estes seis oficiais podían nomear outros tantos para substituílos unha vez 

'Jmprido o mandato, e a substitución producíase o segundo domingo de outubro. Todos po

Jían exercer por elección calquera dos outros cargos non desempeñados. No caso de falece

:iento ou ausencia dalgún dos oficiais na elección podían elixir un substituto, de xeito que 

oubese sempre tantos votos seculares como eclesiásticos. Tamén había un secretario sen vo-
. . 

'J, que era o mesmo do Cabido. 

Era función dos mordamos a custodia da cera; tiñan que procurar que houbese sempre 

corenta fachas e cento cincuenta velas, pendón e calquera outra cousa que non estivese gar

dada na arca de tres chaves, facendo que a maioría dos oficiais cumprisen coas súas abrigas, 

ocupándose de dicir as misas da confraría, e cobrar todo o que lle pertencese, pagando e con

certando a un muñidor que levase a cera aos enterros, o cal vestiría unha roupa coas insig-
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San Froilán, baixorrelevo 

do retablo da Virxe do Pilar. 

Catedral de Lugo 

nias da confraría cando estivese dedicado ás súas abrigas, avisando os confrades a toque de 

campá polas rúas, tánto para asistir a algún enterro como a calquera outro acto. Tamén da

ban orde nas festas e procesións. 

Os visitadores de cárceres e hospitais tiñan a abriga de facer as visitas a estes lugares e 

a aqueloutros onde houbese pobres vergonzosos, polo menos unha vez ao comezo de cada 

mes, procurando o seu consola e bo tratamento, e facendo as dilixencias necesarias para so

correlos. Estaban abrigados tamén a visitar os confrades e as restantes persoas enfermas, e 

a animalos a recibir os santos sacramentos e socorrelos, se era o caso, coa correspondente 

esmola . 

Os esmoleiros recollían as esmolas polas tres pascuas, día da Circuncisión do Señor, fes

tas de gardar, da Nosa Señora e dos apóstolos, e aqueloutras datas que se considerase opor

tuno pedir na cidade. Unha vez ao ano, no mes de agosto ou setembro, había un petitorio 

xeral, así como en todas as freguesías do bispado, que se recoll ía e asentaba nos libros co

rrespondentes . 

Os cartas depositábanse nunha arca, cerrada con tres pechaduras con dúas chaves cada 

unha, que tiña dous compartimentos, cada un cun furado polo que se introducía a esmola 

destinada ao hospital, presos e pobres vergonzosos; polo outro compartimento ía a destina

da á confrarfa, para as misas de ánimas por cada pobre de solemnidade que morrese. Pola 

parte de fóra levaba un letreiro que identificaba o destino de cada unha delas. As chaves es

taban en poder dos seis oficia is para que, se algún estivese ausente, os demais puidesen abrir 

a arca cando fose necesario, para o que tiñan que concorrer igual número de oficiais secula

res e eclesiásticos. 

O secretario asistía a todas as congregacións xerais e particulares, escribía todo o que 

se decretase e fose necesario, e lía en todas as xuntanzas o estatuto segundo, cuarto e no

veno, que facfan referencia aos que podían ser confrades, ás súas accións e aos sufraxios 

da confraría . 

As confrarías cédenlle a antigüidade a san Froilán 

Ao ser grande a devoción que todos os veciños da cidade tiñan por san Froilán, os confrades 

e mordamos das confrarías gremiais de San Roque e San Sebastián, así como de Santa Cata

rina , acordaron cederlle a súa antigüidade, o que supoñía darlle un sitio preferente nas pro

cesións e restantes actos públicos, así como ás súas insignias e pendón . 

Os rexedores tamén se comprometeron a ser confrades e a desempeñar o oficio de mor

domo, cando lles tocase por quenda, para organizar a festa xunto cun prebendado do Cabi

do. Pero mal ia comprometerse baixo xuramento, non todos estaban dispostos a gastar do seu 

peto cuantiosas sumas de diñeiro. 

Co obxecto de que no sucesivo se mantivese este privilexio, redactouse o corresponden

te documento na capela de San Roque o 5 de xuño de 161 O, diante do escribán Jácome Fer-
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nández. Por medio da campá foron chamados a Cabido; asistiron o licenciado Gonzalo Sán

chez de Boado, rexedor; Juan Sanjurjo de Aguiar, confrade máis antigo; Pedro de Lemos o Ve

llo; Pedro Fernández da Portela; Pedro Fole, escribán; Francisco Gómez, prateiro; Domingo 

Moreira, xastre; Gregario López, serrador; Simón López, xastre; Alonso López de Marei, vica

rio da confraría; Sebastián Galega, Pedro Fernández de Guntín; Fernán González, xastre; Mi

guel González, xastre; Gabriel García, xastre; Alonso da Moiña; Pedro Varela; Bartolomé 

López, xastre; Domingo de Sanfiz; Juan Ares de Castro, notario; e Diego López, xastre. 

O rexedor díxolles aos asistentes que o bispo don Juan García de Valdemora, o Cabido 

varios veciños decidiran fundar unha confraría en honor a san Froilán na capela que tiña de

dicada na catedral. Tendo en conta que o santo nacera na cidade, parecíalles xusto que nas 

procesións do Corpus Christi e neutras se lles dese antigüidade á súa imaxe e ao seu pendón. 

Despois iría a Nosa Señora do Rosario e o pendón desta mesma orde; en consecuencia , a de 

San Roque e San Sebastián co seu pendón t iñan que ir diante. 

O vicario manifestou que esta orde contradicía as constitucións da confraría, confirmadas 

polo bispo don Fernando de Velosillo (1567-1587), nas que se mandaba que as andas de sa r. 

Roque fosen coas da Nosa Señora do Rosario. Malia iso, a maioría d_os asistentes considera· 

ron que era xusto concederlle á imaxe de san Froilán un lugar preferente diante da Virxe. 

O mesmo día elaborouse un documento semellante para darlle o seu consentimento ¿ 

Confraría de Santa Catarina . Compareceron diante do escribán o seu vicario, Pedro do Rego, 

cos confrades Juan Pérez, Antonio de Ramil , Pedro Fernández Valdés e Pedro Gómez, e ac 

tuaron como testemuñas o meiriño e alcalde maior da cidade, Juan López de la Cárrega, o cié 

rigo Gregario García e o xastre Juan de Neira . Pola Confraría de San Froilán estiveron presente~· 

o arcediago de Abeancos, don Eugenio Molero, e o licenciado Gonzalo Sánchez de Boado. 

Por outra parte, para favorecer a confraría, o bispo concedeulles como indulxencia co 

renta días de perdón ás seguintes persoas: 

A cada un dos confrades que confesasen e comungasen cada mes e visitasen a capela de 

San Froilán o primeiro luns de cada mes ou o domingo seguinte -estando na cidade-; sE 

estivesen ausentes, recibirían a indulxencia os que visitasen outra igrexa; no caso dos lexiü 

mamente impedidos, deberían rezarlle o que lles parecese a calquera imaxe que tivesen m. 

súa casa ou cárcere. 

A cada un dos confrades que contivese ou moderase e aos que chegan a rifar, aos que: 

maldicen, irritándose ou enfurecéndose, invocando o diaño, os que xuren o murmuren; e ta· 

mén aos confrades que procurasen compoñer inimizades. 

A cada persoa que asistise ao enterro ou honras dalgún confrade, ou ben o fose visitar 

ou consolar estando enfermo; aos que fixesen o mesmo cos pobres do hospital. 

A calquera persoa que dese esmola para o hospital, cárcere e pobres vergonzosos. 

A cada un dos oficia is cando aceptasen o oficio, así como por c¡,¡da vez que se xuntaban 

para tratar do goberno da confraría . 

A calquera sacerdote que dixese misa na capela de San Froilán, e outro tanto ao confra

de que alí a oíse. 



Os rexedores mordemos das festas profanas 

\ s primeiras festas profanas de San Froilán foron as de 1636, e estaban organizadas polos 

2xedores elixidos mordomos, que pagaban os gastos. O 13 de setembro de 1641 o Conce-

1o ve un auto redactado o 3 de decembro do ano 1635, no que se reflectía o seguinte acor

·o: "Todos los señores que entrasen con oficio en el Ayuntamieto, tengan que ser cofrades 

:e las cofradías del Santísimo Sacramento, y de Nuestra Señora del Rosario, y del Señor San 

roil án " 5• Visto o seu contido acordaron que se cumprise, de xeito que todos os señores que 

iespois desa data tivesen entrado con oficios de alcalde, rexedor, procurador xeral e escri

ián do Concello, así como os que o fixesen no sucesivo, serían nomeados para o cargo de 

'lordomo da Contraría de San Froilán, segundo o establecido no estatuto duodécimo, bai

:o pena de pagar 300 ducados para cera da contraría ou para axudar a facer a festa, se

_iundo dispuxese aquela. 

Como o Concello xa tiña a súa contraría, en reciprocidade pídenlle ao Cabido que se "sir

;an entrar por cofrades en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, atendiendo a que es 

uy justo y debido que a la madre de Dios se le haga fiesta en primer lugar, y que los veci

·1os legos y seculares non son poderosos solos para cumplir con tal obligación" 6• 

Despois comezaron os ofrecementos. En primeiro lugar, o doutor don Francisco de Val

árcel y Prado, que anos despois fundaría o convento das agostiñas e se faría crego, dixo que 

.Keptaba o oficio de mordomo para aquel ano en compaña do prebendado que nomease a 

~onfraría . Pola súa parte, o escribán Juan Sanjurjo, por servir o glorioso santo, afirmou que 

:1ceptaba o oficio de mordomo para o ano seguinte. O rexedor don José Arias de Prado de

;empeñaría o cargo en 1643, e o licenciado Montenegro Nogueral un ano máis tarde. 

Advertían de que se o señor alcalde, licenciado don Antonio de Pallares-Gaioso, quixese 

-Jesempeñar o oficio de mordomo en calquera dos referidos anos podía facelo, e o mesmo se 

•ntendía para calquera confrade que o quixese tomar neses anos. Insistían en que se !les de

·e coñecemento do acordo a todos os que entrasen no Concello desde a data do auto. -

Os que xa estiveran no cargo non serían reelixidos ata que !les tocase a todos os confra-

1es, agás os que non fosen veciños e pasasen a vivir noutros lugares, con tal de que non hou-

1ese malicia. o que xa exercera de mordomo en calquera das tres contrarías tería tres anos 

:e descanso para desempeñar o cargo noutra . Para que o auto tivese cumprimento xurarían 

·Jor Deus, diante da cruz, gardalo e cumprilo, e que nunca irían contra del. 

Pero a realidade fo i distinta ás boas intencións. Esgotados os compromisos, o alcalde or

dinario, Antonio Pallares, e o licenciado Gonzalo Sánchez de Boado ent~evistáronse co Cabi

do para manifestarlle que non !les parecía xusto que os seculares faltasen á celebración, polo 

que nomearon mordomo para cinco anos. En 1648 non houbo festa, e o día 1 O de abril de 

1649 presentouse no Consistorio o arcediago de Abeancos, don Juan Calvo, en representa

ción do deán e Cabido para dicirlle á Cidade que o capitán Juan Gómez de Valdivieso non 

quería aceptar ser mordomo, polo que non podería celebrar a festa; faltábaselle así á con

formidade existente entre ambas as dúas corporacións de que cada ano houbese un mordo-
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tulares de 1641, Consistorio 13-09. 
6 /bidem. 



1 ldem, atado 15, Actas capitulares 

de 1649, Consistorio 10-04. 
8 ldem, Actas capitulares de 1650, 

Consistorio 10-02. 
9 ldem, atado 17. Actas capitulares 

de 1655, Consistorio 11 -03. 

'º Ibídem. 

" Ibídem. 

mo prebendado e un veciño dos señores que tivesen no Concello, segundo a antigüidade 

de confrades. 

A vista da proposta, e segundo o auto do 13 de setembro de 1641, acordaron que o re

xedor don José Felipe Arias de Prado, no nome do Concello, falase co capitán para que acep

tase a mordomía, segundo tiña xurado cando lle deran a posesión de alcalde ordinario, e, se 

non aceptaba voluntariamente, que o procurador xeral fixera as dilixencias diante da xustiza 

para que o abrigasen a cumprir o auto e xuramento7 . 

Pero o capitán non aceptou; o 1 O de febreiro de 1650 o alcalde, Juan Sánchez de Villar, 

comunicou que ía falar con el para que aceptase a festa do glorioso san Froilán, patrón da ci 

dade, e, aínda que deu mostras de que así o faría, en compaña do deputado, deán e Cabido 

manifestou o contrario. 

Todo os capitulares que entraran no Concello fixeran as festas "aunque no tenían el cau

dal que el citado capitán t iene", polo que este último contraviña o auto e o estatuto da Ci

dade; acordouse que do auto no que se dera principio a que se establecese a festa de San 

Froilán e do da súa toma de posesión como alcalde, no que xurara cumprir cos estatutos e 

restantes usos da Cidade, se quitasen certificacións; acordouse así mesmo que fi xera a festa 

e, en caso contrario, que entregase 60 ducados para axudar a facela, con apercibimento de 

que llos quitarían dos seus bens, " para que no sea símil ejemplar para otro ningún vecino que 

se quiera excusar de hacer la fiesta después de tener el oficio en estas Casas "ª. 

O 11 de marzo de 1655 recibiron outra visita de representantes dó Cabido. Nesta ocasión 

os comisionados eran o arcediago de Abeancos, don Antonio de Neira Montenegro, e o 

cóengo don Domingo Méndez de Barreira. Manifestáronlle á Cidade que nomease mordomo 

para organizar a festa "en conformidad del voto que la Ciudad y Cabildo hicieron cuando se 

instituyó la cofradía y traer su santa reliquia " 9 . Pedían encarecidamente que fi xeran dilixen

cias cos señores que tivesen oficios honorables na Casa do Concello para que recibisen "la 

fiesta como la recibieron los restantes antecesores, que por parte del Cabildo ofrecerá tam· 

bién nombrar señor capitular que le ayude, y que pues la hermandad de las dos comunida· 

des está tan unida, pedían que la Ciudad tomase esto muy en serio" 1º. 
Consideraron xusta a solicitude, polo que acordaron que se fixese memoria dos señores 

máis antigos que non organizaran a festa, para avisalos de que a recibisen. No consistorio do 

17 de marzo vén o contido dos autos do 13 de setembro de 1641, no que se facía referen·· 

cia ao do 3 de decembro de 1635; no referente á abriga que tiñan os que desempeñasen ofi 

cios de ser confrades das tres citadas confrarías, acordaron que os rexedores don José Felipe 

Arias de Prado e Antonio Sánchez de Villar lles dixeran aos membros do Cabido que ordena

sen que " en la capi lla del señor San Froilán, se junten los señores mayordomos que fueron de 

su cofradía el año pasado de seiscientos cincuenta y tres, y nombren señor capitular de su 

santa iglesia, y de la Ciudad, uno de los señores que se encuentren. en estado de serlo" 11
• 

Chamaron o licenciado Gabriel Cotón y Castro, que fora alcalde en 1648, a Domingo Ro

dríguez de Baamonde, que tamén desempeñara este cargo en 1649, e a Bartolomé Vázquez 

Taboada, alcalde en 1650, e acordaron que ao no meado se lle levase o "ramo" , segundo era 
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costume nas confrarías cando se designaba mordomo; 9e aí vén a denominación de ramistas 

que aínda hoxe se !les dá aos que organizan as festas. Se non aceptaba seguiríase preito con

tra el, xa que ata aquel momento todos cumpriran coa súa obriga. 

Don Pedro de Castro non quixo asinar o acordo, e manifestou que cando tomara pose

sión do seu oficio ninguén lle dera canta do contido do citado auto; en parecidos termos se 

anifestou o procurador xeral Juan Lorenzo y Aguiar; a isto contestóuselle que o referido era 

o Estatuto da Cidade xurado, que se non eran servidores diso facíanllelo notorio, pois viran e 

·Jíran Jer os autos e acordos referidos,' que era autoridade da Cidade e que, cumprindo con 

2les, os naturais e o Señor !les daría premio. Pero don Pedro de Castro mantivo a súa pala

bra, anunciando que se o contradicían renunciaría ao seu oficio. 

Como veremos, en vista dos conflitos que se orixinaban, en 1673 o Cabido solicitou do 

Jispo que os alcaldes e rexedores deixasen de ser mordomos da confraría, e que as festas se 

·imitasen aos actos estritamente relixiosos. 

As reliquias 

San Froilán morreu o 5 de outubro do ano 905 . Foi enterrado na igrexa de San Pedro, extra 

uros da cidade de León, xa que a catedral estaba destruída e arruinada, segundo Ambrosio 

de Morales, e os seus restos permaneceron alí ata o reinado de Ordoño 11, momento en que 

se t rasladaron á catedral nova . Diseque esta primeira translación fíxose cara a 916, con gran 

solemnidade e concurso de xentes. Máis tarde, a invasión de Almanzor produciu unha gran

de alarma, polo que as reliquias e os carpos dos santos se puxeron a salvo, o que orixinou va

rias translacións: unha en 1073, no tempo de Afonso VI, e outra na época-do bispo leonés 

Manrique de Lara. 

Os restos de san Froilán acabaron no mosteiro de Moreruela, de onde veu a reliquia que 

se conserva en Lugo; descoñécese o motivo deste traslado, feito contra a vontade e o de·rei

to da cidade de León; que en varias ocasións lle pediu ao convento a devolución d.a reliquia; 

isto orixinou a intervención do papa Alexandre 111, que a través do seu legado, o cardeal Xa

cinto, deu sentenza salomónica, de xeito que os restos se repartisen entre a lgrexa de León e 

o mosteiro de Moreruela. 

O padre xeral da Orde de San Bernardo, o abade frei Felipe de Asís e os freires do mos

teiro da Nosa Señora de Moreruela tiñan concedida unha reliqu ia de san Froilán para colocar 

na capela que se levantara na catedral. Trátase dunha canela ou, como se di nunha acta ca

pitular do Cabido do 15 de abril de 1614, dun " hueso de la pierna de ,.;edia vara de largo" . 

Nunha carta escrita polo padre prior do mosteiro de Moreruela, frei Gabriel lñíguez, ao bispo 

don Alonso López Gallo notifícaselle que mandaba tamén uns corporais cos que o santo ce

lebraba a misa . 

O 20 de setembro de 1613 o rexedor Gonzalo Sánchez de Boado mostrou no Consisto

rio unha carta do padre xeral da Orde de San Bernardo, fre i Felipe de Asís, escrita ao bispo 
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12 ldem, atado 9, Actas capitulares de 

1613, Consistorio 20-09. 
13 lbidem. 

" "Expediente sobre a reliquia de 

San Froilán", en AC. de L. 
15 lbidem. 
16 Neste documento figura como 

Francisco, nos demais como Felipe. 

don Alonso López Gallo; nela dicía o seguinte: "Si el Cabildo y el Ayuntamiento enviaran pa

ra la Natividad que viene personas al convento de Moreruela en donde está el santo cuerpo 

del glorioso San Froilán, natural de esta ciudad, procurará con toda instancia se les entregue 

una reliquia del dicho santo cuerpo para que se traiga a esta ciudad" 12 . 

O bispo mandara comunicar a carta en axuntamento para que se decidise o conveniente; 

acordouse que se lle escribise ao padre xeral dándolle as grazas "de la merced que le hace a 

esta ciudad en darle la citada santa reliquia y además se escriba al padre abad de Sobrado 

dándole las gracias por tener intercedido para eso" 13
, e comisionouse o rexedor para que tra

tase co bispo o relativo ao traslado da reliquia . 

O día 25 do mesmo mes recibiron a contestación da carta enviada ao abade de Sobrado, 

e acordaron facer consistorio o mércores, derradeiro día do mes, para nomear a persoa que 

tería que ir buscar a reliquia, pero debido a que moitos dos rexedores non estaban na cidade 

aprazaron a reunión para o seguinte consistorio, que era ao cabo de oito días. 

A situación complicouse pola prohibición de tocar as reliquias dada en Roma. O día 1 de 

decembro, frei Felipe de Asís, escríbelle ao Concello para comunicarlle que xa recibiu a carta 

do bispo na que lle transmitía a satisfacción que tiñan de que !les d~sen a reliquia, asegurán

dolle que lle parecía un desexo tan xusto "que, si fuese dueño absoluto para poderlo hacer, 

se hubiera servido muchos días ha en eso. Pero es negocio que depende de toda la voluntad 

de un convento y de un abad, el cual, sin saberlo yo traje de Roma bula de excomunión par

que no le saquen reliquia, ninguna cosa que empetro la pretensión de vuestra señoría para que 

no se haga con santa brevedad, como yo quisiera, pero vuestra señoría no desconfíe ni se mue

va a venir por ella, hasta que yo avise que pretendo poner fin a esta dificultad, y que halla lu

gar de piqueza con una iglesia que tantas razones tiene para desear esta reliquia" 14
• 

O abade de Moreruela, frei Gregario Sáenz, e o de Sobrado mandaron unha carta a Ro

ma pedindo a correspondente dispensa . O padre xeral deu por ben feita a xestión, pero tiñan 

de prazo ata maio, que era cando ambos os dous remataban nos seus oficios, xa que consi

deraba preferible non deixarlles o asunto aos sucesores. Conviñeron en que se fixera a dil i

xencia de Roma, e que se os recados non chegaban antes do domingo de cuasimodo, nese 

mesmo día lle dese a reliquia ao convento de Moreruela; o Concello e o Cabido enviarían per

soas para recollela. O papa Paulo V concedeu a autorización no mes de xuño. 

En dúas cartas escritas polo abade no mes de xaneiro xustificaba a súa postura dicindo 

que o facía "porque verdaderamente tengo escrúpulo, y pues hay lugar de acudir al superior, 

juzgo en expresar, y que todo se haga con suavidad, y tengo comunicado con nuestro padre 

general todo esto y los dos nos referimos en que se espere y de no venir hasta el día de Pas

cua de Resurrección " 15 • 

Superadas as dificultades, o asunto non se volve tratar ata o 29 de marzo do ano se

guinte. No consistorio celebrado ese día dise que estaba tratado "antes de ahora que.se fue

ra a buscar la reliquia del señor San Froilán que el general de la orden de los bernardos, fray 

Francisco [sic] de Asis16 , tiene proferido dar a esta ciudad por ser el glorioso santo natural de 

ella, y estaba acordado la fuese a buscar uno de lcis señores regidores juntamente con un pre-
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)endado de la Santa Iglesia de esta ciudad, y según parece, por una carta del citado general, 

an de estar en el monasterio de Moreruela, en donde está el glorioso santo enterrado, den

.ro de ocho días, para lo que han de salir desde aquí en el lunes de Pascua postremo de es
:e mes" 11 . 

Acordan que fose buscar a reliquia ao convento de Moreruela o rexedor Francisco San

:urjo co prebendado que estaba no meado polo Cabido, "gratificando al, dicho convento y a 

su abad la merced que en esto hace a esta ciudad y lo muy agradecida que está de eso" 18• 

Encárganlle ao procurador xeral, Antonio de Castro, que lle escriba ao padre prior comuni

cándolle a noticia . Para a viaxe, o rexedor Sanjurjo adiantaría os gastos, que lle serían aboa

dos previa presentación do correspondente memorial. 

O mesmo día escribía desde Valladolid frei Felipe de Asís, dicindo que non quería que o 

propio que o visitara se fose sen un has liñas para que soubese o que se folgara de saber, que 

Detalle do brazo-relicario 

de san Froilán. Obradoiro de 

Madrid, círculo de 

Jua '!_de Arfe(?), 1614. 

Museo Diocesano e 

Catedralicio de Lugo 

(CAT. nº 43) 

11 AHP de L. A, ; atado 9, Actas capi

tulares de 1614, Consistorio 29-03 . 

'ª Ibídem. 



19 Expediente cit. 

tiña moi boa saúde, e sobre a reliquia dicía o mesmo que xa dixera outras veces, "y que pa

ra cuasimodo será bien mandar a Moreruela a que aquel nuestro convento y abad desempe

ñen la palabra que a V. S. y a toda esa ciudad t ienen dada" . 

A entrega das reliquias 

Frei Gabriel Míguez, prior de Moreruela, frei Herminio Rubio, polo prior e convento, e frei Ber

nardino de la Cámara, como secretario, asinan o escrito no que din que con moito gusto en

tregan a reliquia do glorioso pai e patrón san Froilán, "ciertos de la piedad de V.S., que esto 

ha de redundar en mayor honra de nuestro Santo que como hijos suyos afectuosísimamente 

la deseamos y el saber conocida la devoción que V. S. con tanta razón a nuestro santo mues

tra, nos pone mil obligaciones que concedemos en todas ocasiones haciendo demostración 

en el servicio de V. S. con nuestra voluntad, la significamos dando la mayor reliquia de las que 

en la casa del Santo hay, juntamente con unos corporales de dos que tenemos con que el san

to glorioso decía misa" 19• 

O 7 de abril , no mosteiro de Nasa Señora de Moreruela, da Orde de San Bernardo, na dio

cese de Zamora e coa presenza do escribán público da vila de La Granja de Moreruela, An

drés Corda, comparecen don Gabriel de Paz, chantre da lgrexa de Lugo, nomeado 

representante seu polo bispo don Alonso López Gallo e o Cabido, don Francisco Sanjurjo de 

Rubinos, rexedor nomeado pala Xustiza e Rexemento da cidade de Lugo e polo procurador 

xeral, co obxecto de suplicarlle á súa paternidade, o padre abade do mosteiro frei Gregario 

Saenz, que se comunicase con tantos relixiosos com puidese para que lle concedesen ao bis

po, Cabido, Xustiza, rexedores e procurador xeral, unha rel iquia do glorioso señor san Froi

lán, das que se atopaban no convento, segundo llelo tiñan pedido en moitas ocasións ao 

padre frei Fel ipe de Asís, xeneral da arde, e ao padre abade, debido a que o glorioso Santo 

fara natural da cidade de Lugo, nado nela, e tiña capela na catedral e o santo carpo da súa 

nai santa Froila . 

Tendo en canta estes feitos e outros, así como as propostas doutros bispos antecesores, 

os abades que marcharan do convento para alcanzar a reliquia e os gastos feitos en edificar 

e reparar a capela co obxecto de conseguila, o padre abade, o prior e os freires acordaron di

cir misa maior no altar do convento, cantada polos restantes conventuais, á que asistiron os 

representantes lucenses. 

Rematada a misa, con velas acesas de cera branca nas mans, o padre abade abriu cunha 

chave a arca que gardaba as reliquias do glorioso santo e sacou dela a canela dunha perna, 

da que faltaba un pouco dun lado, e uns corporais cos que o santo dicía misa; entregóullela 

ao chantre e ao rexedor, como esencia dos relixiosos, para a Santa lgrexa e cidade de Lugo, 

comprometéndose a dárllela ao bispo, Cabido e Cidade para poñer na capela nomeada do 

Señor San Froilán da catedral. Meteron o óso e os corporais lavados nunha caixa con tafetás 

de bandas de ouro, que levaban expresamente para o transporte por encargo do bispo e Ca-
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bido de Lugo. Despois metéronos nun cofre que se p~chou cunha chave que lle foi entrega

da a don Gabriel de Paz. 

o 16 de abril de 1614, o rexedor Francisco Sanjurjo de Rubinos fora o comisionado polo 

Concello para ir buscar a reliquia xunto coa dignidade nomeada polo bispo e Cabido. Unha 

vez entregada foi colocada no altar da capela maior, dentro da custodia do Santísimo Sacra

mento, pechándose con chave ata que se pasase á súa capela, "y en razón de eso traía tes

timonio firmado de Andrés Cordero, escribano de dicho convento, y carta de su paternidad 

el padre Abad del citado convento, de que hizo presentación para que constase de cómo re

concediera y entregara la santa reliquia y sus mercedes hubieron el dicho testimonio y carta 

por presentada, y que se pusiese un traslado de todo eso en el libro para que co nste en to

do tiempo de cómo a esta ciudad vino tan santa cosa y se le concedió la santa reliquia, y se 

ponga el traslado de buena letra con el traslado del testimonio que se tomó al tiempo que se 

entregó a esta dicha ciudad, que pasó ante Bartolomé López de Lamas, escribano" 2º. 

O rexedor Francisco Sanjurjo pediu que lle dese libranza do que gastara na xornada, in

sistindo en que só o gasto, non outra cousa da súa persoa, cabalgaduras e criados que leva

ra con el. E os alcaldes e rexedores dixeron que fixera memoria do gastado. O 26 de abril dá 

canta de que investira na vi axe 389 rea is, "porque el no quería ningún salario de su perso

na " 21 , acordando que llos pagase o arredantario do propio Juan Rodrigo de Herbón. Tamén 

lle pediu ao procurador xeral, Antonio de Castro, 97 reais gastados nos actos de veneración 

da reliquia con motivo da entrada na cidade. Por outra parte, tal como tiñan acordado, o día 

5 de outubro celebrouse unha pequena festa . O porteiro, Juan López Picado, solicitou que lle 

pagasen 3 reais e medio que gastara en facer luminarias na noite do día 4, véspera de San 

Froilán : "las tales luminarias se pusieron en las ventanas de las casas de consistorio por la ve

neración y animación de la dicha fiesta de San Froilán" .22 

A canela e os corporais atópanse nun relicario en forma de brazo, de prata, en actitude 

de bendicir. Obispo, freí Plácido Angel Rey Lemos (1919-1927), regalou un anel episcopal pa

ra lle poñer no dedo. Da reliquia mandou quitar un cacho para colocar noutro relicario para 

darlles a bicar aos fiéis, que se expuxo á súa veneración desde as primeiras vésperas de San 

Froilán ata o día da oitava . Ao rematar as vésperas solemnes do día 4 de outubro, o Cabido 

desfilaba procesionalmente cara á antiga capela de San Froilán e, d~spois de incensar a reli

quia, o oficiante facía o traslado á capela maior, mentres o coro cantaba o Magníficat, a an

tífona e versículo do santo; despois o preste dicía a oración e depositaba a reliquia no lugar 

previamente preparado. 

O día de San Froilán era levada polo oficiante en procesión claustral, que se facía polas 
I 

naves da catedral antes de comezar a misa conventual. No día da oitava do santo, despois 

das horas canónicas da mañá, era conducida de novo coa mesma solemnidade á capela, on

de se celebraba misa solemne con asistencia do Cabido. 

2II 

20 Atado 9, Actas capitulares de 

1614, Consistorio 16-04. 
21 /dem, Consistorio 26-04. 
22 /dem, Consistorio 6-10. 





A
primeira not.icia da existen.cia na catedral de Lugo ~e culto a san Froilá~ -santo lu

cense que vive entre os seculos IX e X, hoxe patron da c1dade e da d1ocese- data 

do século XIV, pois un breviario da devandita centuria, hoxe no Arquivo Catedrali

cio, presenta os textos litúrxicos da súa festividade 1
• Non obstante, a primeira manifestación 

de devoción débeselle a Gómez García de Gayoso, a(cediago de Dozón e provisor do bispa

do, quen funda unha capelanía baixo o seu título o 13 de novembro de 1481; con este mo

tivo constrúese unha primeira capela, chamada na documentación máis moderna "capela 

vella de san Froilán ", na que se dispuxo un altar dedicado ao santo2, onde, é de supoñer, se 

colocaría unha imaxe de san Froilán hoxe desaparecida3
. 

Anexa á nave do Evanxeo, a antiga capela constitúe hoxe o primeiro tramo da actual ca

pela do Pilar -con esta advocación desde 1815-, un recinto gótico facilmente identificable 

xa que presenta aínda a tumba do fundador ~oa súa· estatua xacente e unha inscrición. Trá

tase dun espazo cuadrangular cuberto por unha bóveda de cruzaría, con acceso desde a ci

tada nave lateral, aproveitando unha portada románica da vella basílica, alumada 

actualmente a través dunha ventá aberta no muro norte. 

Como capela privada funcionou ata 1580, cando os cóengos da catedral se fixeron cargo 

dela e das súas rendas, logo dun preito cos herdeiros do fundador4 . Uns anos despois, a par

tir de setembro de 1601, os prebendados tamén asumen a celebración da festa do santo5, a 

quen o papa Clemente VIII lle outorga o padroado da diocese en 16056
. Por fin, o 25 de mar

zo de 1610 fúndase a súa confraría, da que formaban parte obrigatoriamente todos os pre

bendados catedralicios, o que demostra a fonda pegada deste culto na corporación capitular7
• 

O compromiso coa nova irmandade do Cabido, do bispo Alonso López Gallo, do Concello 

e do máis sobranceiro da sociedade lucense, que tamén van entrar na Confraría, así como o 

apoio do Cabido da Catedral de León, onde san Froilán tamén era patrón -=-fora bispo e con

servan parte das súas reliquias-, e da comunidade cisterciense de Moreruela -posuidora 

doutra parte dos restos do santo-, explican todos os cambios que se van producir no recinto 

catedralicio dedicado a san Froilán e no culto a este e mais á súa familia entre 161 O e 1624. 

O primeiro que se fixo foi ampliar a capela do santo, que quedara pequena. En efecto, o 

4 de novembro de 1611 o Cabido decide anexarlle a veciña capela de San Domingos dos 

' Cfr. JAN1N1, J., Manuscritos litúrgicos 3 Cfr. PORTABALES NOGUEIRA, l., Abece- 5 Cfr. GARCÍA CoNoE, A., LóPEZ VALCAR-

de las Bibliotecas de España, t. 1, Casti- daría de la Catedral de Lugo, 7 vals., GEL, A., Episcopologio lucense, Lugo, 

lla y Navarra, Burgos, 1977, p. 145. Manuscritos de entre 1907 e 1923 dos 1991' p. 370. 
2 O clérigo de coro Juan Alonso de fondos do A.C.LU. (Arquivo da Cate- 6 Cfr. GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán de 

Castro doou una saba para a mesa do dral de Lugo). A este autor debémoslle Lugo. Biografía e culto dun home san-

devandito altar en 1487; cfr. PoRTELA o estudo máis completo sobre a cape- to (Ensaio de revisión haxiográfica), 

SILVA, M.J., Colección diplomática de la de San Froilán. Lugo, 2005, p. 99. 

ta Catedral de Lugo: siglos XIV y XV. 4 Cfr. LóPEZ PELAEZ, A., Vida póstuma 7 A.C.LU., Libro 3 de Actas Capitula-

tese de doutoramento inédita, Santiago de un santo {el culto de San Froilán), res, 161 O, fols . 333v e 334r. Véxanse 

de Compostela, 1992, t. VI, p. 3.265. Madrid, 1911, p. 71-73. tamén LóPEZ PELAEZ, A., Vida póstuma 
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de un santo .. . , op. cit., p. 106-117; Ro

ORfGUEZ V1E1TO, R., Las Fiestas y Ferias 

de San Froilán en Lugo, Lugo, 2002, p. 

99 e SS. 



Plano da catedral de Lugo 

coa planta da "capela vella" de 

San Froilán, 1770. Arquivo 

da Catedral de Lugo 

8 A.C.LU., Libro 3 de Actas Capitula

res, 1611 , fol. 392r; cfr. P~REZ CosTAN

TI, P.. Diccionario de artistas que 

florecieron en Galicla durante los si

glos XVI y XVII, Santiago, 1930, p. 33; 

e Gov D1z, A .. "Los trasmeranos en Ga

licia: la familia de los Arce", en Juan 

de Herrera y su Influencia. Actas del 

simposio celebrado en Camargo 14-

17julio 1992, Cantabria, 1993, p.147-

163. 
9 O vano aparece tapiado no plano da 

catedral de Lugo de 1770. 

'º A.H.P.LU. (Arquivo Histórico Pro

vincial de Lugo), Protocolos de Lugo, 

Juan Sanjurjo de Aguiar, atado 28-02, 

1611 , fols. 281 re 283r. A traza do arco 

está no lolio 283r. Os gastos da obra 

liguran en A.C.LU ., Libro Cofradra del 

Gloriosso San Froylán, cantas de entre 

outubro de 1611 e outubro de 161 2, 

lols. 130v e 131r. 
11 A.C.LU., Libro Cofradra del Glo

riosso San Froylán, cantas de entre 

outubro de 1613 e outubro de 1614, 

fols. 137v e 138r. 
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Reis8, e contrata tres días despois co arquitecto Gaspar de Arce Solorzano, daquela "residen

te" na cidade, en 700 reais, a derruba do muro que as separaba e a construción dun potente 

arco de cantería no seu lugar, do que se conserva a traza coa súa firma, e dun novo tellado co

mún para ambos os recintos. Igualmente intervén na porta románica, ancheándoa varios de

dos, instalando un chanza "resbalidero, con los b0<;eles en medio que fueren menester" e 

retirando o tímpano, "de suerte que quede el arco de la parte de dentro libre" 9
; tamén fai mo

dificacións na porta de San Domingos, onde monta un chanza'º· Por fin, aprovéitase a ocasión 

para pavimentar uniformemente o novo recinto e branquear as súas paredes". 
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Así, súmase á nosa primeira capela outra estancia rectangular, tamén gótica, mais do sé

culo XIV, de similares proporcións e cu berta por outra bóveda de cruzaría, aínda que neste ca

so apoiada sobre columnas. A súa porta de acceso, desde o cruceiro norte, vaise converter 

agora na entrada do novo recinto, segundo se pode comprobar no plano da catedral de 

1770 12 • Créase, deste xeito, unha nave ampla, aínda non dabondo valorada, que indica a ne

cesidade de contar cun maior espazo para o, nese momento, crecente número de membros 

da Confraría e de devotos do santo. 

Non hai novas de intervencións posteriores na estrutura do edificio, agás os problemas de 

::stabilidade que xurdiron en 1660 e mais en 1680. O 27 de abril do primeiro ano ordénase

,le ao fabriqueiro "componer la capilla[ . .. ] por amenac;ar ruyna" 13 e o 6 de maio de 1681 os 

:óengos solicitan os servizos de Domingo de Andrade, daquela mestre maior de obras da Ca

~e dral de Santiago, para "reedificar[ ... ] el arcc:i de la ·vóveda del Señor San Froylán [que] es

.ava amenzando ruina" 14
. 

Unha vez rehabilitado o edificio, refórmase a súa distribución interior. En efecto, a inter

vención de 1611 implicou a destrución dos altares das capelas preexistentes, ambos dispos

'os no demolido muro medianeiro15
. lsto explica que no contrato tamén se concerte con Arce 

·1 construción dun altar novo "en la parte donde le fuere sen alado", que finalmente vai ser o 

·nuro oeste 16
• Anos despois, o 16 de xaneiro de 1615, concértase co entallador Juan Martí-

1ez Barahona, entón veciño de Oseira, a realización dun retablo maior, do que lamentable-

11ente non quedan restos 17
. No contrato comprométese a seguir unha traza que se entende 

~ súa e que cualifica de "muy buena y conforme a arquitectura", e a que "a de poner en las 

~:ajas de la dicha traza y retablo susodicho las ymágenes siguientes: en la caxa primera prin

·ipal del medio a de poner la ymagen del señor San Froylán, bestida de pontefical, y a de ser 

·a mesma ymagen tan grande como la dicha caja. Y en las colaterales, que· son quatro, a de 

'.loner dos grandes y dos pequenas, que an de ser quatro Milagros del dicho glorioso santo, 

w e le serán senalados por los dichos señores deán y arcediano de Abeancos o por los dichos 

·eñores de cavildo y qualquiera dellos. Yten que en la caja subperior del remate a de pÓner 

·Jn Cristo con Nuestra Señora la Virgen María y San Joan" . Así mesmo, obrígase a·facer todo 

·:on madeira de nogueira, agás os respaldos dos nichos que serán de castiñeiro, e a telo mon-

12 O plano atópase en A.C.LU., Ha- a imaxe xacente do fundador mira cara Juan Fernández Sanjurjo, atado 43-1, 

cienda. Colección Diplomática y me- a onde estaba o muro medianeiro entre 1615, fols. 118r e 119v e A.C.LU., Li-

noria/ para la historia de la ciudad e as dúas capelas e polo tanto cara ao al- bro 3 de Actas Capitulares, 1615, fol. 

yglesia de Lugo, fol. 372r. tarde san Froilán. 516r. Tamén o Concello vai contribuír á 
13 Cfr. PORTABALES NOGUEIRA, l., Abe- 16 Tamén se di que "si se le hordelia- construción do retablo coa suma de 

cedario ... , op. cit., t. 11, fol. 718r. re pasar a la capilla la ymagen del cincuenta ducados; cfr. A.H.P.LU., Li-

" A. C.LU., Libro 12 de Actas Capitu- Buen Jesús, la a de pasar y mudar bro 5 de Actas Consistoriales del 

lares, 1681, fols. 33v e 34v. donde se le hordenare con que sea Ayuntamiento de Lugo, 161 4, fol. 245v 
15 Como ben di PORTABALES NOGUEIRA, dentro de la dicha capilla". e 246r e Libro 6 de Actas Consistoria-

l., Abecedario ... , op. cit., t.11, fol. 174r, 17 A. H. P.LU., Protocolos de Lugo, les, 1616, fol. 132r/v; agradezo a xen-
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tileza de Abel Vilela por terme facilita-

do copia destes dous documentos pa-

ra o seu estudo. Sobre o tema véxanse 

os datos achegados por V1LA JATO, 

M.O., "Notas sobre el primitivo retablo 

de San Froilán" , Boletín do Museo 

Provincial de Lugo (1987), p. 49-52. 



18 A.C.LU ., Libro Cofradra del Glo-

riosso San Froylán, descargo do cóen-

go Juan Vázquez de Vaamonde do ano 

1624, fol. 18r. O traballo do pintor du-

ra varios meses; o tema dos pagamen-

tos do seu traballo vólvese tratar nos 

fols . 20v, 21 r e 61 r. 
19 A presenza de tales escenas é con-

firmada por PORTABALES NOGUEIRA, l. , 

Abecedario ... , op. cit., t. 11 , fol. 713r, 

que se cadra aínda tivo oportunidade 

de velos. 
20 As táboas leonesas eran catro, das 

que se conservan só tres. Na primeira 

represénlanse a Proba das brasas e a 

Visión das dúas pombas; na segunda, 

tado "a día de Señor San Miguel de septienbre primero benidero del presente año puesto y 

asentado y hecho y acavado", cobrando pola totalidade do seu traballo 4.000 reais. 

Malia estas intencións, debido á envergadura do moble e máis posiblemente á súa rique

za iconográfica, tarda varios anos en rematalo; hai constancia de que aínda en 1624 se lle pa

gan ao devandito Martínez Barahona 2.350 reais "con que se le acabó de pagar el retablo "; 

ao seu sobriño e axudante Bernardo Cabrera, que logo será o grande entallador autor do re

tablo das Reliquias da catedral de Santiago, 800 reais "a quenta del retablo"; a uns cantei

ros, 73,5 reais por abrir a fiestra do muro norte e pechar a que había no muro do testeiro 

para poder instalar alí o moble; e ao pintor Alonso López, 1.460 rea is "a quenta del retablo 

que pinta" 1ª. 
Tanto tempo de execución desde a sinatura do contrato tivo que supoñer cambios no pro

xecto orixinal, os cales hoxe, pola perda da obra, son difíciles de avaliar. En calquera caso, pó

dese afirmar que contaba coa imaxe do santo no nicho do pano central, obxecto de estudo 

máis adiante; cos relevos dos seus milagres nos laterais19, probablemente imitando o retablo 

maior da catedral de León, que contaba con catro táboas pintadas sobre o santo, obra de Ni

colás Francés (1434-1442)2º; con imaxes de santos sen identificar, non citados no protocolo21 ; 

e un gardapó sobre o que cómpre imaxinar que iría situado o calvario da escritura do con

certo22. Tamén contaba cun cadro de santo Toribio e a lenda EN EL TIEMPO DE ESTE SANTO 

SE CELEBRÓ CONCILIO EN ESTA CIUDAD AÑO DE 44423, tea que entendo podería ter pinta

do o citado Alonso López24. Este santo astorgano do século V, coñecido pola súa oposición 

ao priscilianismo, é adoito representado, do mesmo xeito ca san Froilán, vestido de bispo, pois 

foino de Astorga, portando un báculo e bendicindo coa man dereita : a súa mellor represen

tación é a imaxe esculpida por Gaspar Becerra para o altar maior da catedral de Astorga25 

perdida, a Predicación do santo e a conbento, se le den el retablo y santos Froilán", en Causas de Lugo, 2, Lugo 

Fundación de mosteiros; na terceira, o del altar que va a deshacerse de San 1984, p. 106-108. 

seu Nomeamento como bispo de León Froylán"; cfr. A.C.LU., Libro 27 de Ac- 24 Consta o pagamento de 85 reais e 

polo rei Alonso 111 ; e, por fin, na cuar- tas Capitulares, 1816, fol. 25r. 10 marabedís "que costó el lienQo pa· 

ta, a Consagración episcopal de san 22 Consta que se invisten 96,5 reais ra el dicho retablo", así como o aboa· 

Froilán. Sobre os lazos de san Froilán nos "hierros para el guardapolvo" e se mento de 1.702 reais a Alonso Lópe1 

coa catedral de León e as súas repre- lle pagan ao canteiro Pedro Gómez 11 "para acabar de pagar el retablo de Sa" 

sentacións naquela cidade véxase reais "por abrir los agujeros para los Froilán"; cfr. A.C.LU., Libro Cofradf¿ 

GoNzALEZ, J. , San Froilán en León. Es- hierros"; cfr. A.C.LU., Libro Cofradía del Gloriosso San Froylán, cantas do·· 

ludio Crftico-Biográfico, León, 1946. del Gloriosso San Froylán, cantas dos gastos entre 1623 e 1626, fol. 61 r. 
21 Este dato !frase da lectura da acta gastos entre 1623 e 1626, fol. 61 r. 25 Cfr. GoNzALEZ GARCÍA, M.A., "Icono 

capitular do 27 de agosto de 1816 can- 23 Disto dá canta CERNADAS y CASTRO, grafía de Santo Toribio de Astorga. Ge-

do o Cabido decide, tras petición dos O.A., Obras en prosa y verso del Cura ografía y Fuentes", Cuadernos de Arte 

franciscanos, "compadecido del de- de Fruime, t. 111, Madrid, 1779, p. 220. e Iconografía (1993), p. 479-485. 

plorable estado a que la inbasión ene- Dato revelado por ABEL V1LELA, A. de, 

miga [francesa] redujo la yglesia de su "O crego de Fruime e o altar de San 
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.'-adicionalmente é considerado un santo galega, por 

·:>r nacido na provincia romana da Gal/aecia, e se cadra 

; 'J r iso hai representacións súas nos cadeirados de co-

' das catedrais de Tui e Lugo. t máis, no suposto Cro-

. eón F/avio Lucio Dextro, escrito polo xesuíta Jerónimo 

)mán de la Higuera e publicado en Granada en 1619, 

dicir nos anos en que se está a intervir no noso reta-

0 , afírmase que Toribio e Capitón,' do que logo fala

mos, son santos lucenses26
. Probablemente esta é a 

usa de que anos despois o escultor Francisco de 

· \ _ 

oure represente a ambos, como tamén a san Froilán, 

,s espaleiras do seu cadeirado da catedral de Lugo. 

J caso de santo Toribio, como bispo mitrado, portan

' un báculo e o libro en que condena a herexía prisci

ma. No citado epígrafe que acompaña o cadro 

1nstátase que o santo celebrou un concilio na Gallae

a, sendo tradición local que este se realizara en Lugo, 

•ndo en realidade foino en Braga, e non en 444 senón 

i 561 . En consecuencia, a presenza do cadro no reta

º cómpre relacionala co interese do Cabido lucense 

i exaltar a antigüidade da súa sé e o seu protagonis

o no goberno da igrexa, así como en recuperar a me

oria e culto dos seus santos locais máis antigos, un 

to favorecido desde o Concilio de Trento. 

·~ 1 
.~ 

-· 

Se no retablo se atopaban representados os santos 

0ilán e Toribio, e tras o dito sobre as supostas orixes 

: enses de san Capitón e sobre a talla do cadeirado, 

de aparece igual que os anteriores como bispo, ves-

........ 
l' 

.#" 

:do roupas pontificais, sobre chamas, lembrando como foi ma~tirizado, e cun altar coa 

.oosición continua do Santísimo, aludindo ao privilexio da sé lucense, cabe especular coa 

>sibilidade da súa presenza no noso moble. Cómpre ter en conta o interese do Cabido 

fo culto deste personaxe nestes anos, sobre todo logo de que no Cronicón de Dextro se

, considerado discípulo do apóstolo Santiago e nomeado por el primeiro bispo da cate

-al lucense21
. De ser así, no retablo figurarían tres santos lendarios, aos que se ere nadas 

I 

,,, Lugo e vinculados dun ou doutro xeito coa historia da súa catedral. 

Igualmente, o retablo aínda contaba cun obxecto de culto a san Froilán que, cabe su

¡;oñer, se atoparía colocado nun lugar preeminente. E é que, non sen moitas xestións e es-

• orzas, se vai conseguir unha rel iquia de san Froilán, unha tibia, cedida polos monxes de 

fvioreruela e recibida na catedral o 16 de abril de 1614, que se coloca nun primeiro mo

mento, temporalmente, na custodia da capela maior28 • Para ela, ese mesmo ano, encar-
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Traza de Gaspar de Arce para 

o arco de unión das capelas 

de San Domingos dos Reís 

e San Froilán, 1611 . Arquivo 

Histórico Provincial de Lugo 

26 Cfr. GONZÁLEZ LOPO, D.L., Froilán 

de Lugo ... , op. cit., p. 126-127, nota 

165 . 
21 ldem, p. 100-101 . 
28 Cfr. RooRIGuEz V1mo, R., Las Fies

tas y Ferias .. ., op. cit., p. 78-79. 



San Froilán , Francisco 

de Maure?, (1615-1625). 

Capela de San Froilán, 

catedral de Lugo 

(CAT. nº 44) 

29 Consta o pagamento de pintar "las 

rejas donde está la reliquia"; cfr. 

A.C.LU., Libro Cofradra del Gloriosso 

San Froylán, cantas de gastos entre 

1623 e 1626, fol. 61 r. Tamén o paga-

mento de 150 reais a Amaro Paz por 

"la reja de balaustres que hizo para el 

retablo"; cfr. A.C.LU., Libro Cofradía 

del Gloriosso San Froylán, cantas do 

cóengo Juan Vázquez de Baamonde do 

ano 1624, fol. 21r. 
30 No devandito ano invfstense 8 re-

ais "que costó a mudar el sepulcro de 

la madre de S. Froylán"; cfr. A.C.LU., 

Libro Cofradía del Gloriosso San Fray-

lán, cantas do cóengo Juan Vázquez de 

Baamonde do ano 1624, fol. 21 v. O 8 

de abril de 1797 o Cabido estuda a 

oportunidade de trasladar ou non da 

vella capela á nova os sepulcros cos 

gouse un rico relicario, do que logo se falará, instalado no retablo tras dunha reixa para a 

súa protección 29
• 

Por fin, en 1624, vaise t rasladar desde unha das naves ao interior da capela o suposto se

pulcro da nai do santo, santa Froi la30, obxecto dunha fonda devoción popular31 . A fa lta de da

tos impídeme indicar con certeza cal fo i a súa situación exacta . 

Neste contexto, encargouse tallar a actual imaxe de san Froilán, sen dúbida unha das obras 

mestras do primeiro barroco galego32
, hoxe sit uada no retablo da capela do santo na catedra lD 

Rea lizada en madeira, as súas medidas son 170 x 65 x 45 cm 34
, e resu lta evidente que a súa 

policromía actual ao óleo non é a orixinal35 . Como escribe Domingo Lopo no seu recente es

tudo histórico sobre o personaxe36
, é representado con corpo esvelto e delgado, e con rostro 

afiado e anguloso, aludindo á súa condición de eremita durante a súa mocidade37 . Está ata

viado con vestiduras lit úrxicas, que revelan a súa condición de sacerdote: capa pluvial branca 

con adornos dourados, coa súa cara interior rosa, suxeita ao peito por un broche de querubín 

tamén en ouro; alba branca, co terzo inferior simu lando encaixes, e estola igualmente branca 

con ornato dourado, as dúas últimas axustadas á cintura por un cíngu lo ou cordón áureo38 . 

Porta un báculo metá lico39, a mitra e as quirotecas propias dun bispo,_ pois foino de León en

tre o ano 900 ou 901 e o 90540
. A esta condición tamén se lle debe que leve un cordón en ou

ro no pescozo, do que desapareceu, porque rompeu, o pectoral. Así mesmo, é probable que 

levase o anel nun dos seus dedos, atributo de respecto, aínda que hoxe é difíci l de identif icar, 

xa que, como estaba moi deteriorada a zona, fo i preciso estucala na última restauración. 

restos dos Gayoso e o sarcófago de cultura galega dese momento véxase siglo XVIII y primer tercio del XIX, 

santa Froila; cfr. A.C.LU., Libro 24 de MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Escultura barro- Santiago de Compostela, 1932, p. 584. 

Actas Capitulares, 1797, fol. 190v. Di- ca en España 1600-1770, Madrid, 36 Véxase a súa descrición da imaxe 

to isla, non se comprende porque R1s- 1998, 3ª edición. en GONZÁLEZ LoPo, D.L., Froilán de Lu-

co, España Sagrada, t. XLI, De la Santa 33 A escultura foi amasada en dúas go .. ., op. cit., p. 13. 

Iglesia de Lugo, Madrid, 1747, p. 157, exposicións en Santiago, contando 37 Sobre esta faceta do santo véxase 

en 1747 escribe que á devandita santa con senl las fichas nos catálogos Gali- o mesmo autor, ldem, p. 33-37. 

"se ha venerado hasta ahora en un se- cia no Tempo, Santiago de Campaste- 38 Sobre esta faceta do santo véxase 

pulcro de alabastro, levantado como la, 1990, p. 286; e Todos con Santiago. o mesmo autor, ldem, p. 60. 

vara y media del suelo, y metido la mi- Patrimonio eclesiástico, Santiago de 39 É evidente que este non é o orixi-

tad en el coro". Compostela, 1999, p. 132-133. nal senón un moi posterior de factura 
31 Disto faise eco Risco, España .. ., 34 Información das medidas extraída neoclásica, probablemente realizado 

op. cit., p. 157, ao escribir que "los fie- de S1NGUL, F., "San Froilán" en Todos por mor da instalación da escultura na 

les han frecuentado en todo tiempo con Santiago .. ., op. cit., p. 132. súa situación actual. 

con gran devoción este sepulcro, y tie- 35 A imaxe foi restaurada por última 'º Sobre tal faceta do santo véxanse 

nen por cierto, que allí ha obrado Dios vez en 1999, con motivo dunha expo- GONZÁLEZ, J., San Froilán .. ., op. cit., p. 

grandes maravillas en los enfermos sición do Xacobeo. Un repinte é proba- 63-74 e González Lapo, D.L., Froilán 

que han perdido la salud por interce- ble que se deba á súa re instalación no de Lugo .. ., op. cit., p. 59-61 . 

sión de la Santa". retablo actual; ao respecto véxase Cou-
32 Para unha valoración global da es- SELO BOUZAS, J., Galicia Artística en el 
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Detalle da imaxe de san Froilán, 

ca. 1280. Parteluz da portada 

sur da catedral de León 

" Sobre esta faceta do santo véxase 

ldem, p. 45-58. 

•2 Ao respecto véxase LóPEZ PELAEz, 

A., San Froilán de Lugo, Madrid, 1910, 

p. 65-66. Non hai que esquecer que, 

no medallón da esquerda do retablo 

actual, san Froilán é representado pre

dicando e vi ste o hábito cluniacense. 
43 Sobre esta faceta do santo véxase 

GONZÁLEZ LOPO, D.L., Froilán de Lu

go .. ., op. cit., p. 74. 

" Véxase lclem, p. 29. 
41 Véxase ldem, p. 39-43. 

•a Clr. CttAMOSO LAMAS, M., La Cate

dral de Lugo, León, 1983, p. 22-23. 

•1 Cfr. VtLA JATO, M.O., Francisco de 

Maure, A Coruña, 1991 , p. 93. 

'ª A.C.LU ., Libro Cofradra del Glo

riosso San Froylán, constilucións do 8 

de xuño de 161 O, fol. 8v e 9r. 

' 9 A.C.LU., Libro Cofradra del Gto

riosso San Froylán, fol. 1 Or e 11 v. 
50 Tamén se merca un parafuso "para 

as andas" e unha funda; cfr. A.C.LU., 

Libro Cofradra del Gloriosso San Froy

lán, descargo de 161 O, fol. 125v e 

126r. O devandito parafuso reponse 

meses despois; cfr. A.C.LU., Libro Co

fradra del Gtoriosso San Froytán, can

tas entre outubro de 1611 e outubro de 

1612, fol. 130v; e parece que a imaxe 

volve ser retocada; cfr. A.C.LU., Libro 

Cofradra del Gtoriosso San Froylán, 

cantas entre outubro de 1613 e outu

bro de 1614, fol. 138v e 139r. 

O xesto da man dereita ao bendicir, contundente e suave ao mesmo tempo, revela o pastor 

carismático, o guía que soubo atraer as multitudes aos seus mosteiros de Veseo, Tábara e ou

tros, así como gañar a confianza do rei Afonso 111 41
. A esta condición de monxe tamén se de

bería a tonsura que parece percibirse baixo a mitra. Por outro lado, no primeiro terzo inferior 

da alba, debaixo dos encaixes, obsérvase o hábito negro da Regra de San Bieito, o que se xus

tifica porque esta comunidade considera o santo membro da orde42 e, incluso, fundador do 

mosteiro da Moreruela, gardián desde o século XII de parte das súas reliquias43
. Por fin, a olla

da intelixente e arroubada á vez, transmite tanto a súa condición de home de letras, proba

blemente estudou na escala catedralicia de Lugo44
, como de místico e benaventurado, obxecto 

de visións como a das dúas pombas, branca e vermella, descrita polo diácono Juan45 • 

Coincido con Chamoso Lamas46 e Vila Jato47 en sinalar como o seu probable autor o es

cultor Francisco de Moure. E é que a talla presenta o estilo deste grande artista compostelán 

analizado pola segunda autora : refírome á cabeza alongada, o seu característico modelado 

das tempas, os pómulos saíntes, o debuxo das orellas algo saíntes, a particular talla do cabe

lo con bucles, a pel do pescozo, a disposición dos dedos coas articulacións marcadas, así co

mo o tratamento e caída dos pregamentos, brandos, suaves e delica~os, como logo se verá 

nos seus relevos do cadeirado de coro lucense. 

No tocante á súa cronoloxía, ata o de agora non se tivo en conta o contido das constitu

cións da nova Confraría de San Froilán de 1610, que sinalan a abriga de que "el día del san

to se traherá su ymagen en pr°';essión por la parte que ordenare la congregación particular, 

como no salga de la ~iudad" -estatuto 12- e de que "abrá asimesmo unas andas doradas 

en que salga el santo a las pro~essiones" -estatuto 1448- . En efecto, dúas son as procesións 

ás que vai acudir a imaxe donoso santo desde 161 O, un ha o 5 de outubro, día da súa festa, 

e outra na celebración do Corpus, nesta segunda acompañando ao resto dos pasos das ou: 

tras confrarías da cidade. lsto vai motivar a sinatura de acordes coas irmandades de San Ro

que, Santa Catarina e San Sebastián en xuño do devandito ano, pois estaba establecido que 

a orde de preferencia era segundo a antigüidade de cada un . Así, as tres vanlle ceder o pri

meiro sitio a san Froilán, declarando que "abía parecido ser justo que en las pro~essiones de 

Corpus Christi e más que se ha~en entre año donde salieren las cofradías, se le diesse anti

güedad a su ymagen y pendón para que fuesse [ ... ] delante"49• 

Está claro que esta normativa abriga a contar rapidamente cunha imaxe procesional. E, 

efectivamente, en 161 O págaselle ao pintor Antonio Fernández "diez y seis reales y medio de 

oro y otras pinturas que se le dieron para la pintura del santo" , así como a un tal Juan "por 

la hechura de las handas" e ao pintor antes mencionado por "dorar i pintar las andas" 50
. Por 

mor das présas por cumprir as novas constitucións, teño serias dúbidas de que se trate dunha 

nova imaxe -as cantas son minuciosas e non figura o pagamento dunha nova escultura- e 

coido que o que se fai é amañar a antiga, repintándoa e encargando unhas andas, estas si de 

nova factura, para cumprir unha función diferente. 

No citado contrato do retablo da capela con Martfnez Barahona vimos como este con

certa o moble completo, é dicir, tanto a factura da estrutura arquitectónica como a escultu-
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Mans e cabeza de san Froilán, 

lmaxe de vestir. Vaamonde , 

1749. Catedral de Lugo 

11 Cfr. FERRO CouSELO, J., "Las obras 

del convento e iglesia de Montederra

mo en tos siglos XVI y XVII", Boletfn 

Auriense (1971 ), p. 158-161 . 
52 O seu testamento data de marzo de 

1615, xusto o ano da sinatura do con

trato do retablo lucense, o que xustifi

carfa a súa substitución poto seu 

alumno avantaxado Maure. 
53 A.C.LU ., Quentas de Fábrica 1609-

1637, fol. 12r. Sobre o devandito ca

deirado véxase V1LA JATO, M.O., 

Francisco de .. ., op. cit., p. 96 e ss. 
54 Cfr. MARTIN GoNzALEZ, J.J., El artis

ta en la sociedad española del siglo 

XVII, Madrid, 1984, p. 37-38. 
55 A.C.LU ., Libro 24 de Actas Capitu

lares, 1796, lol. 149v. 
56 Cfr. PORTABALES NOGUEIRA, l., Abe

cedario .. ., op. cit., t. 11 , fol. 81 2r. 
57 A.C.LU., Libro 23 de Actas Capitu

lares, 1792, fol. 153v e 154r. 

ra . Este dato é importante porque el é esencialmente un entallador e non un escultor, aínda 

que o cualifique como tal erradamente no documento notarial, e polo tanto tivo que encar

garlles as imaxes e relevos a escultores do seu contorno. Neste sentido, está. documentada a 

existencia dunha obra súa anterior onde se dá o mesmo caso. En efecto, entre 1606 e 1608, 

con motivo da construción do cadeirado de coro do mosteiro de Montederramo, o noso ar

tista realiza a carpintería das cadeiras e o escultor de orixe portuguesa Alonso Martínez de 

Motancha, as tallas51 . 

Asf se entende que, aproveitando a estadía .na catedral de Lugo dun dos discípulos do ci~ 

tado Martínez de Motancha52 -o escultor Francisco de Moure-, con motivo da talla do ca

deirado lucense -un trabal lo que desenvolve entre os anos 1621 e 162553- , e cando aínda 

se está a construir o novo retablo da capela, se axuste con este artista a nosa escultu ra para 

o seu nicho central. O feito de que non quedara testemuño documental do seu concerto dé

bese a que a talla é froito dun acordo privado entre o entallador -como vimos responsable 

contractual de que se real ice toda a empresa- e o escultor, unha práctica habitual na épo

ca54. Cabe preguntarse se toda a imaxinería e relevos do retablo non serían de Moure, algo 

hoxe imposible de saber pola perda irreparable do moble. Tamén sería interesante pregun

tarse se a este artista non o tería chamado o Cabido lucense para a real ización do cadeirado 

logo de coñecer o seu t raballo previo para o retablo . 

Neste moble rendéuselle culto á nosa escultura ata 1796, ano en que se remata a ac

tual capela do santo55, dedicándoselle a antiga en 1816 á Virxe do Pilar; ambas as advoca

cións conserváronse ata os nosos días56. De feito, xa no Cabido do 31 de xullo de 1792 se 

informa de que o bispo Felipe Peláez Caunedo ofrece diñeiro para " perfeccionar la capilla 

de San Froylán [ ... ]con el fin de trasladar el santo a ella ", referíndose, é de supoñer, á li;i
tención de cambiar de situación a nosa escultura, do vello ao novo recinto57 . Logo, na reu-
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nión capitular do 3 de decembro de 1793, na que se _estu

da a posibil idade de construír un retablo de escaiola para o 

santo na capela, repítese esta idea, pois se di que o obxec

t ivo é " lograr el gusto de ver colocado en ella al santo con 

más decencia y decoro que hoy se halla" 58
. O mesmo se dá 

a entender cando o 9 de setembro de 1794 os cóengos vol

ven tratar o tema da axuda económica do bispo para rema

tar a capela e poder trasladar a nosa imaxe59
• Por fin , no 

contrato asinado polos pintores Manuel Rodríguez Adrán e 

Andrés Ferreiro o 18 de marzo de 1796 para pintar o reta

blo do santo na súa nova capela catedral icia, os devanditos 

artistas tamén concertan a policromía dunha i_maxe do pa

trón, pois se di : "se ha de pintar una ymaxen nueba de San 
.r 

Froylán que se ha de fabricar para dicho retablo. Y siempre 

que sea de madera se estofará y siendo de piedra se pinta

rá del mejor modo que se dispusiere" 6º. Esta cita só indica 

que daquela había intención de encargar unha imaxe pero 

nada máis. De feito, nin sequera estaba decidido o material 

da súa factura, e penso que nunca se chegou a realizar 

pois, menos de catro meses despois, se instala a escultura 

de Moure, co seu báculo e pectoral de sempre, como se 

desprende da acta capitular do 5 de xullo onde se le que 

" propuso el señor Sobrado que parecía decente y conforme 

hacer báculo y un pectoral para la ymagen de San Froylán 

que se pone en la nueba capi lla . Y se resolvió continue co

mo hasta aquí " 61
• A súa supervivencia posiblemente está re

lacionada co vínculo afectivo entre ela e os lucenses, a 

Confraría e o Cabido logo de máis de centuria e media de culto . Disto hai outros moitos 

exemplos en Galicia, sendo o máis paradigmático para o caso de Lugo o da imaxe da cha

mada Virxe qos Olios Grandes. Neste sentido, non deixa de ser estraño que durante os sé

cu las XVII, XVIII e XIX non se teñan levado á imprenta estampas da nosa escultura , a 

manifestación máis clara dunha forte devoción, costume tamén documentado para outras 

imaxes galegas e mais do ámbito nacional. 

Para a concepción da talla , se cadra o autor se baseou no modelo da imaxe do santo 

que debeu existir no altar da capela fundada por García· de Gayoso no século XV, docu

mentada como vimos só desde 161 O, tempo en que se adoita representar a san Froilán cos 

atributos de bispo -así aparece, por exemplo, no parteluz da portada meridional do sécu

lo XIII da catedral de León62- . lsto explicaría a ausencia do lobo amansado e portador de 

libros, milagre popularizado polo Padre Lobera en 1596, coa publicación da súa biografía 

do santo, e que se vai converter desde entón nun elemento característico nas súas repre-

58 A.C.LU., Libro 23 de Actas Capitu

lares, 1793, fol. 29Dv e 291 r. 
59 A.C.LU., Libro 24 de Actas Capitu

lares, 1794, fol. 13r e 14r. 

ro A.H.P.LU ., atado 650-3, protocolo 

de Alejandro Antonio Castro, 1796, fol. 

1Dr. 
61 A.C.LU., Libro 24 de Actas Capitu

lares, fol. 125v. 
62 Non obstante, existe unha repre

sentación de san Froi lán co lobo nun 

respaldo do cadeirado de coro da cate

dral de León, do século XV. 



Retablo da capela 

de San Froilán. 

Catedral de Lugo 

sentacións63
. A abriga de tal atadura iconográfica non lle debeu ser imposta polo Cabido a 

Moure en 1625 cando esculpe o relevo do santo nunha espaleira do cadeirado alto o_nde 

aparece vestido tamén de bispo, pero acompañado do lobo, das dúas pombas da visión 

descrita polo diácono Juan e de dous cestos de vimbio que facía o propio santo e vendía 

para o seu sustento64
. 

Non obstante, Moure tamén puido contar co relicario realizado polo ourive madrileño 

Alonso García de Sahagún para gardar o óso do santo -este encargo foi concertado polo 

corpo capitular e o bispo López Gallo-. Trátase dun brazo relicario de prata vestido de pon

tifical, cunha luva na man en actitude de bendicir, de xeito similar a como se presenta o bra

zo dereito da nosa escultura65 . A principal diferenza entre ambas as obras é que a manga do 

relicario reproduce os pregamentos dun rico tecido labrado, mentres que na imaxe de ma

deira estas son de pano branca. Non obstante, cómpre lembrar que a policromía actual non 

é a orixinal. 

Outro dato interesante é que o san Froilán de Moure non semella ter sido nunca unha 

imaxe procesional. Desaconséllao tanto o seu peso como, sobre todo, o feito de carecer 

dunha peaña, un elemento indispensable para que a peza garde a debida estabilidade ao ser 

transportada sobre unhas andas. Polo tanto, cabe supoñer que a talla, documentada en 

161 O, seguiu cumprindo a devandita función durante un prolongado período de tempo. 

Así se explica que, con posterioridade á nosa imaxe, teñamos noticia do encargo polo Ca

bido doutras dúas, pero ambas procesionais. Unha é a contratada cun escultor sen identifi

car, con obradoiro en Santiago, xunto cunhas andas para sacala ·en procesión, o 29 de xullo 

de 167366, coincidindo coa renovación dos estatutos da Confraría a el dedicada67 . Sospeito 

que esta escultura substituíu a anterior, documentada en 161 O, nas procesións pola cidade, 

daquela se cadra desgastada e en mal estado, mentres que a de Moure quedaba sempre pre

sidindo a capela. Esta conxectura baséase en que en 1749 acontece o mesmo coa escultura 

compostelá, que entón é substituída por outra tamén procesional, pero de vestir, con olios de 

cristal, zapatos, palio e lobo. Dela hai vellas fotografías nas que desfila nas procesións de San 

63 Cfr. GoNzALEZ LoPo, D.L., Froilán 290. Véxase unha boa fotografía do 66 A. C.LU ., Libro 11 de Actas Capitu-

de Lugo ... , op. cit., p. 87-88. respaldo de san Froilán en GUERRA lares, 1673, fol. 41v. A Contraría dá 75 
64 Cfr. V1LA JATO, M.D., Francisco MosauERA, J., El coro de la Catedral de ducados para axudar no pagamento da 

de ... , op. cit., p. 96 e105; GARCIA IGLE- Lugo. Su santoral e iconografía, Lugo, talla; cfr. A.C.LU., Libro Cofradía del 

SIAS, J.M., "El coro de la catedral de 2001 , p. 44. Gloriosso San Froylán, cantas de 

Lugo", Universitas, Homenaje a Anta- 65 Cfr. LARRIBA LEIRA, M., "Reliquias y 1673, fol. 175v; e lago sufraga os gas-

nio Eiras Roe/, vol. 11 , Santiago de relicarios en la diócesis de Lugo", En tos do traslado desde Santiago; cfr. 

Compostela, 2002, p. 31-44; V1LA JA- olor de santidad. Relicarios de Ga/icia, A.C.LU., Libro Cofradía del Gloriosso 

TO, M.D., "El coro de la Catedral de catálogo da exposición, Santiago de San Froylán, cantas de 167 4, fol. 176r. 

Lugo: un sermón penitencial ", en Los Compostela, 2004, p. 334, e a magnífi- 67 A.C.LU. , Libro Cofradía del Glo-

coros de catedrales y monasterios: ar- ca fotografía do relicario. O anel é un riosso San Froylán, fol. 306r e ss. 

te y liturgia, A Coruña, 2001, p. 275- engadido de 1922, froito dunha doazón. 
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68 A súa orixo eslá na reunión capilu-

lar do 21 de ou lubro de 17 48 en que 

"propuso el señor Lectora! que un de-

voto ofreze una capa pluvial de medio 

tesú, con galones de oro fino, y un gre-

mial de lo mismo, para la ymagen de 

San Froylán, si el cabildo la manda ha-

zer ymagen de vestir. Lo qual, oydo por 

dichos señores, dieron comisión al se-

ñor Lectora! para que mande hazer di-

cha ymagen"; cfr. A.C.LU., Libro 16 de 

Actas Capitulares, 17 49, fol. 164r. Va-

rios datos son interesantes sobre esta 

escultura. Primeiro, que na súa factura 

interviñeron un escultor de nome Vaa-

monde, identifi cado por CousELO Bou-

ZAS, J., Galicia artfstica .... op. cit., p. 

196-1 97, como o escultor local Agus-

tfn Vaamonde, que a tallou; un xastre e 

un cordoei ro para arranxar e axustar as 

roupas das que lago se tratará; o pra-

teiro Casal, se cadra Diego Casal ou 

José Casal, que estaban a trabal lar pa-

ra a cated ral neses anos -/dem, p. 

230-232-, que enfeitou as andas; un 

Froilán ata ata a década 1940-5068 . Desde entón e ata os nasos días, na procesión do santo 

só se saca a súa reliquia69
. 

Afortunadamente, consérvanse na catedral a cabeza e mais as mans desta última imaxe 

procesional, restos moi interesantes porque volven demostrar a ligazón do Cabido e do pobo 

de Lugo coa talla de Moure70
. E é que abonda con contrastar as faccións de ambos os rostros 

para diagnosticar que a imaxe do dezaoito copia moi fielmente as faccións da nasa escultu

ra. Tamén se repiten os acenos das mans, unha en actitude de bendicir e a outra termando 

do báculo71 • 

Sorprende que a capela non sufrira ningún cambio no seu retablo, imaxinería, aparato e 

decoración en tempos avanzados do Barroco, como se fará en moitas catedrais, mosteiros e 

santuarios, galegas e nacionais, sede tamén de imaxes obxecto de gran fervor e veneración, 

como por exemplo na capela da Virxe dos Ollas Grandes na propia catedral lucense. E isto 

coido que se debe ás axiña precarias condicións económicas da Confraría e do Cabido, sobre 

todo do segundo, que investiron a súa fortuna noutras actuacións dentro do templo cate-

ferreiro para cravar a estrutura; e un rencia de galón de oro fino, que dieron cha anda diez y seis cartelas de plata 

pintor, cualificado na documentación al santo los señores Navias, i quedó blanca que pessan quarenta y tres han-

de boticario, que lles deu encarnacións del señor gobernador de Toledo, su zas". A imaxe desmontada, as andas e 

á cabeza e ás mans -A.C.LU., Libro de hermano; tiene flueco de oro fino en la todas as roupaxes e complementos an-

Fábrica 1137-1180, fol. 80r/v; agradé- espaldilla i dos corchetes grandes de tes enumerados gardábanse nunha ca-

zalle a Amador López Valcárcel a xen- plata sobredorada, con su bayeta para sa particular, en concreto na de Tomasa 

tileza de terme informado sobre a que no se roze quando se coje" ; "un Saavedra y Navia, titulada na docu-

existencia deste documento para o seu roquete de abatista, con encaxes de mentación "camarera del santo"; cfr. 

estudo-. O mesmo ano da súa factura Flandes, que quedó del yllustrísimo A.C.LU., Libro de inventarios 1672-

a imaxe recibe un gran número de ves- señor Ferrer y una cinta de plata y oro 1802, fol. 176v; agradézolle a Amador 

tiduras e alfaias, a maioría doazón do para pasador"; "una sotana y mangas López Valcárcel a xentileza de terme 

bispo Ferrer. Trátase dun "báculo de de carro de oro que asimesmo quedó informado sobre a existencia deste do-

plata de primorosa echura que quedó de dicho señor Ferrer"; "unas chynelas cümento para o seu estudo. 

del yllustrísimo señor Ferrer [ ... ], que de medio thysú que quedaron de dicho 69 Cfr. RODRIGUEZ V1rno, R .. Las Fíes-

pesa ciento y quarenta onzas, y fue ta- senor Ferrer"; "una mitra bordada que tas y Ferias .. .. op. cit., p. 114. 

sado en Santiago en seis mili reales"; quedó de dicho señor Ferrer''; "unos 10 Tamén se conserva parte do seu 

"un pectoral y anillo de oro de diez y guantes berdes bordados"; e, por vestiario e complementos. 

nuebe esmeraldas; y dicho pectoral fin, "unas alforjas para el lobo de ter- 71 Agradezo a xentileza de don Adol-

con un cordoncillo de hilo de oro y su ciopelo carmesí bordado de hilo de fo de Abel Vilela por terme facilitado 

caja cubierta de terziopelo carmesí ga- oro". Outro dato é que xunto coa ima- fotografías dos restos da imaxe para o 

loneada de oro; tasado todo en setenta xe tamén se fixeron un has novas andas seu estudo e publicación no presente 

doblones de sessenta reales"; "una ca- de madeira "cubiertas de terciopelo trabal lo. 

pa pluvial con su estola, todo de medio carmesí, con fleco de hilo de oro fino 

thysú, aforrada de tafetán doble encar- por abajo y galoneadas con galón do-

nado y galoneada en toda su circunfe- ble, también fino. Y tiene también di-



dralicio72 • De feito, malia o traslado da imaxe de Maure á súa actual situación, o vello retablo 

maior de Froilán continuou a presidir "a capela vella" durante moitos anos, e foille doado o 

27 de agosto de 1816 ao convento de San Francisco debido á construción dun novo por Ma

nuel Luaces dedicado á Virxe do Pilar73
. Ademais, o feito de que en 1678 se metan nela uns 

gabeteiros antigos74
, probablemente procedentes da sancristía catedralicia, cuxa altura lle ser

viu de pauta a Domingo de Andrade para realizar os novas gabeteiros da sancristía daquela 

acabada de construír por el75
, semella.tamén indicar unha certa temperá austeridade de me

dios no sostemento do recinto. Tales carencias confírmanse cando nunha data tan tardía co

mo a década de 1770 a capela carece dun digno enxoval litúrxico, e é preciso ped_J_r prestados 

seis candeeiros con motivo da celebración da festa en 177876
. 

72 Para unha visión xeral da historia 

artística da catedral de Lugo neses 

anos véxase FERNÁNOEZ GASALLA, L., "La 

reforma de la catedral de Lugo (1605-

1739): promoción, patrocinio y finan

ciación", en El comportamiento de las 

catedrales españolas. Del Barroco a 

los Historicismos, Murcia, 2003, p. 

461-471. 
73 A.C.LU., Libro 27 de Actas Capitu

lares, 1816, fol. 25r. Sobre o tema vé

xase !amén PORTABALES NOGUEIRA, l., 

Abecedario ... , op. cit., t. 11, fol. 719r. 
74 Non me consta que se conserve. 
75 A.H.P.LU., Protocolos notariales, 

caixa 282, n.º 2 (1678), Juan Cabana 

Pillado, fol. 279r. 
76 Segundo informa LóPEZ PELAEz, Vi

da póstuma de un santo ... , op. cit., p. 

78, en 1779 adquírense en Madrid un 

atri l, un cáliz, unha patena e uns prati

ños e viñateiras, todo de prata, e un 

misal de rica encadernación, así como 

tamén se lle encargan ao prateiro local 

José Casal tres sacras de ouro e prata. 

Por fin, en 1780 cómpranse catro can

deeiros de prata. A maioría das pezas 

perdéronse durante a francesada. So

bre o tema véxase LOUZAO MARTÍNEZ, 

F.X. , La Platería en la Diócesis de Lu

go, Santiago de Compostela, 2004. 

A elaboración e conclusións deste tra

. bailo, froito de moitas horas de inves

tigación e reflexión, non terían sido 

posibles sen a colaboración desintere

sada e xenerosa dun grupo de perso

as, ás cales desexo deixarl les aquí 

constancia por escrito do meu agrade

cemento. Refírome a Amador López 

Valcárcel, Adolfo de Abel Vilela, Do

mingo González Lapo, Juan Monterro

so, Victoria Herráez, Javier Louzao, 

Mariel Larriba, Francisco Singul , 

Francisco Javier Novo, Yolanda Gó

mez Mirón, Ángeles Natividad Fernán

dez e Yolanda Barriocanal. Así mesmo 

quera informar que o plano da catedral 

de Lugo de cara a 1770 que ilustra es

te traballo corresponde ao proxecto de 

investigación "Planos e debuxos de 

arquitectura e urbanismo. Galicia e o 

século XVIII" (código BHA2002-

00816), ao cal pertenzo, que se desen

volve na Universidade de Santiago de 

Compostela baixo a coordinación de 

Alfredo Vigo Trasancos. O outro debu

xo de 1611 do arco da capela de San 

Froilán foi descuberto agora con moti

vo da redacción destas páxinas e é, 

daquela, inédito. 
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N 
a sociedade estamental do Antigo Réxime, a festa barroca é un artificio para 

demostrar a magnificencia e a grandeza da clase dominante ou primeiro esta

do -a aristocracia e o clero-, que manifesta o seu poder económico, político 

e relixioso -e tamén a súa xenerosidade e magnanimidade- coa organización de espec

táculos públicos dos que é actor principal, reservando para o pobo o papel de espectador. 

Pero o pobo ten tamén a oportunidade de participar como actor a través das confrarí

as gremiais naqueles actos que se f¡rn por tradición ou nos que lle ordena o poder civil, 

que queda relegado ao papel de acompañante. Hai daquela un certo equilibrio na presen

za dos estamentos, que se reparten o protagonismo intercambiando os papeis de actores 

e espectadores. 

Estes espectáculos podían ser relixiosos e profan~s. As festas relixiosas máis importantes 

de Lugo eran o Corpus, San Xoán, a Virxe de agosto, a Virxe do Rosario e San Froilán. As pro

fa nas estaban relacionadas coa realeza -proclamacións, vodas e nacementos reais- ou coa 

nobreza -recibimento de personaxes. 

O papel dos gremios 

Os gremios t iveron un papel importante no lucimento e grandeza da festa barroca, amais 

dunha función eminentemente cívica, ao acompañar a cidade tanto na procesión profana ou 

cortexo, que se mantivo ata a fin do século XIX, como na relixiosa, que se veu facendo ata o 

Concilio Vaticano JI. 

O cortexo celebrábase na recepción de personaxes e proclamacións dos reis . No que 

respecta á procesión relixiosa podían participar ou non as imaxes. Acudían cos guións e 

santos á tradicional procesión do Corpus Christi -facéndoa ostentosa e lucida- e á de 

San Froilán . Só asistían cos pendóns e as fachas de cera para recibir a bula da Santa Cru

zada que o papa cor:icedía anualmente, nas procesións para levarlles o viático aos impedi

dos, nas rogacións que se facían pola saúde dos reis, a feliz xestación e parto da raíña ou 

da princesa de Asturias, o éxito nas expedicións de guerra, así como para a consecución 

dos froitos do mar e da terra . Excepcionalmente, no tempo da peste, participaban na ro

gativa á virxe da Soidade. 

A presenza dos gremios contribuía a darlles carácter de espectáculo aos actos públicos so

lemnes, grazas ás danzas, invencións e representacións que realizaban neles. Na festa de acla

mación do rei cada un elaboraba as súas comparsas co maior esmero. A través dos gremios, 

o estado baixo compartía protagonismo coa clase dominante, coas súas danzas e invencións. 

Cómpre salientar que nelas non participaban as mulleres, que aparecían representadas por 

homes travestidos. 

Nas comitivas oficiais abría a marcha o tambor da cidade, seguido de dous ministros da

cabalo e, a continuación, os gremios. Primeiro ía o máis moderno, que era o de Santo An

tonio, e detrás o de Santa Catarina, o de San Xosé e o Neno Xesús, que debía ser o do reino, 





e, por último, o máis antigo, que era o de San Roque; pechaban o cortexo os alcaldes, re

xedores e outros membros da cidade. Todos os gremios levaban a súa danza, deixando en

tre eles espazo suficiente para seren recoñecidos polos espectadores e poder executar os 

seus bailes. 

As representacións e as danza~ 

Son moi propias desta época as representacións mitolóxicas. Na proclamación de Fernando VI 

en outubro de 1746, o gremio do martelo, San Xosé e o Neno Xesús presentaba un cativo 

que facía de anxo, cunha fonte na que ía unha coroa e unha cetra. A un lado aparecían seis 

gremiais vestidos de mulleres que representaban a deusas moi adornadas. A primeira cunha 

mañiza de espigas e unha tarxeta no ombreiro que a identificaba como a deusa Ceres. A se

gunda, Pamona, tiña un ramallo de froita . A terceira, Astrea, levaba unha balanza nunha man 

e unha espada na outra. A cuarta representaba a Flora, polo que portaba un ramo de flores. 

A quinta carrexaba un espontón e a súa cartela manifestaba que se trataba de Xuno. A sex

ta, Venus, vestía en cotilla e roupa curta, e levaba unha mazá dourada nas mans. 

Do outro lado ían seis homes representando outros tantos deuses. O primeiro portaba 

bata azul, perruca e banda, e un tridente na man cunha tarxeta que indicaba que era Nep

tuno. O segundo, identificado como Eolo, levaba un vestido de volante, con ás, plumas na 

cabeza e unha bandeira pequena. O terceiro, Marte, tiña peto e espaleira, espada e bro

quel. O cuarto, polos raios pintados e a tarxeta, identificábase como Xúpiter. O quinto, ves

t ido de escuro con caduceo na man, era Mercurio. O sexto, que representaba a Vulcano, 

vestía abrigo e calzón de colete, e levaba o brazo nu, a faciana enfarrañada, e un martelo 

e cuba longa de ferreiro . Este gremio tamén saía coa súa danza, toda de mulleres, coas rou

pas vistosas a media perna, cotillas, camisóns, redes no pelo, medias encarnadas e zaP.ati

llas, frauta e tamboril. 

O gremio dos zapateiros, de Santa Catarina, abría a marcha cunha bandeira e· unha dan

za de oito homes vestidos de ermitáns, que, coas roupas longas de pano pardo, barba e pe

lo branca, e na cabeza, enfeitada cunha cinta, uns casquetes negros, danzaban con moita 

seriedade. Seguíanos doce confrades vestidos de volantes con camisóns, bandas, brial, media 

branca, zapato negro, sombreiro de gorriña coa plumaxe a un lado, espada na man e tarxe

ta de cartón, cada un cunha letra formando as palabras "Fernando Sexto". 

Dous homes corpulentos, vestidos de mulleres de medio corpo para arriba, carrexaban un 

arco triunfal, que figuraba o arco da vella. Baixo del ía un· rapaz vestido de anxo, co vítor do 

rei, e tiña na parte inferior a letra "O", coa que remataba o nome de Fernando. 

Os simulacros de loitas e accións bélicas entre mauros e cristiáns, que aínda hoxe se man

teñen na zona da España mediterránea, tamén se executaban en Lugo. Bonet Correa di que 

o espírito de cruzada "se mezcla a una viejísima tradición, sin duda de origen indoeuropeo, 

de combate teatralizado entre las fuerzas del bien y las del mal" 1• 

Altar maior da catedral 

de Lugo. Proxecto de Carlos 

Lemaur, 1764 

1 BON ET CORREA, A., "La fiesta barroca 

como práctica del poder", DIWAM, 5-

6, Zaragoza (1979), p. 77. 



O gremio dos tecedores e outros oficios, de Santo Antonio, presentouna naquela festiva 

ocasión . Seis homes vestidos con abrigo vermello, calzón, manto branca, barrete, medias en

carnadas e turbante, e cunha cadea ao pé, ían presos por unhas cintas que agarraban seis 

cristiáns vestidos de chaquetiñas, sombreiros redondos e cun alfanxe nas mans. Detrás ía un 

home alto, ben parecido, con barba vermella, esclavina chea de cunchas, espada longa, ban

deira e sombreiro branca. Era o apóstolo Santiago. 

Na proclamación de Carlos 111 , o 1 de decembro de 1759, tamén houbo representación 

de mauros e cristiáns. A do gremio de Santo Antonio, de mauros e cativos, era a Batalla 

de Clavija . 

O gremio do Neno Xesús tamén presentou un ha danza á mourisca, con trinta e dous sol

dados, bandeira, capitán, tenente e tambor. A historia titulábase Dos doce planetas. Cada un 

dicía un verso dedicado ao reí e, despois, dous nenos vestidos de anxos, cunha fonte de pra

ta na man, levaban unha coroa moi adornada e unha cetra . Unha vez entregadas, fixeron o 

seu relato. 

Os do gremio de Santa Catarina ían vestidos de volantes, agás dous que presidían baixo 

dun pavillón ou arco triunfal e que facían de reí e raíña . Distribuídos-en dúas ringleiras, fer

mosamente enfeitados, con camisóns, bandas, brial, medias, zapato branca e gorriñas cunhas 

tarxetas de cartón co vftor do reí. 

A historia de san Roque foi representada polo gremio deste santo, amais dunha danza 

de peregrinos. 

Os vestidos 

A vestimenta era fundamental na aparencia e representación das clases altas, e, segundo fo

se a súa calidade, contribuía a realzar ou desmerecer os actos públicos. Estaba regulamenta

da por unha pragmática promulgada por Carlos 11 o 21 de novembro de 1691, na que se 

recollfan disposicións anteriores e se daba providencia sobre o abuso de traxes e outros gas

tos que consideraba superfluos. Por unha banda buscábase a moderación no luxo e a econo

mfa, e por outra restrinxía á importación de tecidos e o emprego de alfaias con pedras falsas. 

Cando Mariana de Neoburgo, que viña casar con Carlos 11, pasou por Lugo, o Concello 

quería que todos ofrecesen o mellar aspecto. Malia a austeridade do vestido masculino na 

época dos Austrias, co habitual traxe negro e a gola, na cidade non había xénero suficiente 

para facer os traxes dos capitulares, ministros, maceiros, paxes e lacaios, polo que acordaron 

que tres capitulares se desprazasen á Coruña a mercaren algúns xéneros. As mangas dos ves

tidos dos ministros da cidade tiñan que ser de raso ou de pelo de camelo. As roupas dos ma

ceiros, e os vestidos para os criados, ministros, porteiros e vedares eran de damasco carmesí. 

Coa chegada do primeiro Barbón, a influencia francesa na vestimenta, espléndida nas 

mulleres e moi amaneirada nos homes, provocou que se fose degradando a sobriedade im

perante desde Filipe 11. Co decorrer do tempo relaxouse o ditado verbo da vestimenta, o que 
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deu lugar a que Filipe V, o 15 de xaneiro de 1723, renovase o contido e engadise novas ca

pítulos sobre dotes, gastos de vodas e outros aspectos relacionados coa austeridade. 

Os traxes dos ministros superiores, subalternos e inferiores dos tribunais de Madrid serían 

de cor negra; os dos de fóra, ata corrixidores, xuíces e rexedores, e as demais persoas da cor

te, cidades, vilas e lugares, así como as do seu palacio, estaba permitido que fosen das varia

das cores que estaban admitidas polo uso. O traxe dos comediantes, músicos, cantantes e 

outras persoas que traballasen nas c?medias tiña que ser liso, de seda negra ou de cores. 

O rei permitía que as libreas que se lles desen aos paxes, puidesen ser casaca, zamarra e cal

zóns, de la fina e seda común. As capas serían de pano, baeta rasa ou calquera outro tecido 

que non fose de seda, nin sequera para o forro . 

Para asistir aos actos corporativos, o Concello tiña que se adaptar á normativa, e a vesti

menta dos seus membros tiña que ser uniforme e negra, aínda que durante o século XVIII foi 

variando, e se simplificou coincidindo ca cambio estético do neoclasicismo. 

O rexedor don Juan de Parga parece que asistía sen uniformidade, "pues así hoy como en 

otras ocasiones se va de corto a al iglesia" 2
, o que era malo para a Cidade; o rexedor don 

Carlos Micael de Ulloa advertiu de que non concorrería a semellantes funcións se non se to

maba algunha resolución, e que faría o mesmo que se lle toleraba ao devandito rexedor. 

O Concello advertiuno de que non concorrese con semellante indecencia á vista súa, facén

dolle saber "asista con la Ciudad a todas las funciones públicas con la decencia que el resto, 

y en el caso de no poder por algún motivo, se quede en casa, coma lo hacen otros señores 

impedidos sin irse a los templos y partes donde la Ciudad concurre como tal" 3, e apercibín

doo de que, de non o cumprir, sería castigado severamente cunha multa. 

Na proclamación de Luís 1, o 28 de abril de 1724, os membros do Concello levaron casa

cas de pano negro, zamarras de seda negra, alfaia no peito e outra no meaio dunha escara

pela de veludo negro con puotilla branca no sombreiro. Cando as festas coincidían no verán, 

as zamarras eran de seda, pero cando se facían nas estacións da invernía eran de pano. 

Nos actos da prc;iclamación de Fernando VI, o 9 de outubro de 1746, xa pode apreciar

se un certo cambio, pois, aínda que vestían casaca e calzóns de felpa negra , as zamarras, 

que seguían a ser de seda, xa eran de cor con galóns de ouro e prata ao canto, sombrei

ros cos mesmos galóns, medias de cor e alfaias de diamantes e outras pedras finas no pei

to e no botón do sombreiro. lsto é, aumenta a cor e o luxo . Fixeron vestidos novas para o 

vedor e o oficial público, gorriñas para os maceiros, déronlles 10.400 reais a trece capitu

lares, a razón de 800 a cada un , polos enormes gastos que supuxo o coidado da súa ves

timenta para un maior lucimento da función . O rexedor don Felipe Manuel de Ortega e 

Castro negouse a levar outra indumentaria que non fose o traxe negro doutras funcións, 

polo que non asistiu ao acto. 

A roupa empregada gustoulles tanto que acudiron ao rei e ao seu Real Consello para lles 

pedir autorización para que a Cidade, en todas as funcións públicas, puidese levar casaca e 

calzóns de felpa negra, e que ao que non concorrese con esta decencia se lle impedise o uso 

e exercicio do seu oficio; os alcaldes, o procurador xeral e os que cumprisen oficios anuais 
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que non quixesen ir vestidos dese xeito fa ría no de gola e irían poi a· súa conta os gastos da 

adquisición . 

Os traxes empregados nos actos festivos da proclamación de Carlos 111, o 30 de no

vembro de 1759, manteñen a mesma tónica, casaca de pano negro, calzóns da mesma cor, 

zamarra de seda de cor, medias brancas, sombreiro de galón, botón enfeitado de diaman

tes e alfaia igual no peito. Pero na de Carlos IV, o 26 de abril de 1789, xa se nota un cam

bio que coincide coa simplificación clasicista, na que predomina a sobriedade. Desta volta 

o sombreiro que levaban os capitulares non tiña galón nin alfaias, cadeas de ouro e outros 

adornos, pois consideraban que calquera corpo distinguido estaba máis elegante co seu 

uniforme rigoroso. 

Os fogos e as iluminacións 

Unha parte importante da festa constituía na os fogos de artificio. O emprego de foguetes es

taba prohibido pola Nova Recompilación e só se permitía nas festas reais ou nas que se cele

brasen por mandato real. Tamén estaba prohibido tirar ou disparar arcabuz ou escopeta, con 

munición ou sen ela, de non ser fóra das vilas, nos sitios sinalados para tirar con bala rasa ao 

branca. Mais podemos observar que nos festexos reais se utilizaban fusilóns, arcabuces e ou

tro tipo de armas con fins festivos . Cando participaban os rexementos e as compañías, dis

paraban salvas. Pero o certo é que en Lugo había fogueteiros que fabricaban fogos de 

artificio, o que quere dicir que se empregaban e que non se cumpría coa norma. 

Ao rematar o ano 1771 , o Concello tivo que lembrar asordes para prohibir a fabricación, 

venda e uso de fogos, e t irar ou disparar arcabuz ou escopeta cargada con munición ou con 

pólvora dentro da cidade. A contravención desta norma castigábase a primeira vez con trin

ta días de cárcere e 30 ducados de multa. Na segunda dobraban a pena e a terceira supuña 

catro anos de cadea en África . 

O 24 de xullo de 1784 o Concello publicaba un bando para dar conta do auto da Sala do 

Crime, ditado na Coruña o día 26 de xuño, por mor das noticias que se tiñan verbo da desi

dia con que moitos dos representantes da Xustiza procedían respecto da observancia da ci

tada real orde, ao permitiren que, en varias funcións celebradas en distintos lugares, se 

botasen fogos artificiais. Convocaron os fogueteiros da cidade, rexistraron as súas casas e re

colleron todos os aparellos de construción e os foguetes que tiñan feítos . 

Nos festexos organizados polo Concello con motivo do paso por Lugo da raíña Mariana 

de Neoburgo, os fogos artificiais ocuparon un lugar destacado. O capitán xeneral concedeu 

licenza para que lles facilitasen catro quintais de pólvora para facelos . A raíña hospedouse no 

pazo do bispo e, para que puidese velos con comodidade, decidiron derrubar unhas casas bai

xas que estaban no fondo da Praza Maior e construír un corredor beiril , coa súa reixa, que so

bresafa por riba das casas baixas. Na noite do día 21 de abril de 1690 a raíña e as súas damas 

saíron ao corredor que daba á praza e desde alí vi ron os fogos . Para que puidese ter a maior 
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1ista a Cidade mandou derrubar parte dunha casiña baixa que estaba na praza e despois vol

veu a reconstruíla . 

O 12 de xuño de 1712 o alcalde máis antigo puxo en coñecemento da Cidade que unha 

posta que ía para A Coruña lle comunicara o feliz suceso de que a raíña parira un infante o 

día 7 á unha da mañá, polo que publicaron un bando para que todos os veciños puxesen lu

minarias ese día nas súas casas, se convocasen os gremios para que animasen as rúas coas 

súas danzas e ordenáronlle ao procurador xeral que dispuxese os fogos e fachas para acen

der na fachada da Casa do Concello. 

Un ano despois, o 23 de setembro de 1713, Fernando VI naceu en Madrid " a las cua

t ro Y tres cuartos de la mañana" . Para celebrar o acontece mento, os membros da Corpo

ración ordénanlle ao procurador xeral que " recoja todos los fuegos que encontrase en 
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poder de los polvoristas de esta ciudad para que en la noche del día de hoy se tiren desde 

las ventanas de estas Casas, en las que, así mismo, hará que se pongan luminarias como 

se acostumbra " 4
. Tamén desta volta sacaron un bando para que todos os veciños puxesen 

luminarias nas súas xanelas desde as oito da noite ata as dez, que os gremios saísen coas 

súas danzas palas rúas, e déronlles aviso ás comunidades relixiosas para que repenicasen 

as campás. 

Cando foi proclamado rei houbo grande abundancia de fogos de artificio, que se dispa

raron durante dúas horas por fogueteiros vidas a mantenta de Santiago. Tamén houbo fogos 

artificia is e de praza na festa de proclamación de Carlos 111, na que destacou a queima dunha 

fonte e o vítor que contiña o nome do rei . 

As lumieiras e as colgaduras tamén formaban parte do espectáculo. Na visita de Mariana 

de Neoburgo en abril de 1690, o Concello ordenoulles aos veciños que puxesen lumieiras nas 

xanelas e mercou fachas de cera para alumar a Praza Maior e as rúas. 

A Corporación Municipal tamén fixo isto na proclamación de Fernando VI, os días 8, 9 e 

1 O de outubro de 1746. A primeira noite ilumináronse as Casas Consistoriais, cubrindo os bal

cóns con fachas de cera, así como as dúas torres. O resto do espazo que había dunha á ou

t ra parte da fachada tiña farois. Pala súa banda, os veciños iluminaron as xanelas e balcóns 

das casas, e moitos deles con fachas de cera. O Cabido, conventos e comunidades de freiras 

e freires mandaron repicar as campás e iluminar as torres da igrexa maior. Na parte da Praza 

Maior, ocupada polas Casas Consistoriais, puxeron fachas de resina. 

Banquetes e refrescos 

As clases distinguidas introducen o refresco, habitual nas celebracións festivas organizadas 

tanto polo Concello coma polo Cabido nos séculas XVI e XVII, especialmente nas corridas de 

touros. A función de alzar o pendón nas proclamacións correspóndelle ao alférez maior, ou 

ao rexedor máis antigo, que acostumaba dar un xantar na súa casa ou, en ocasións, unha cea 

con baile, que duraba ata o amencer do día seguinte. 

Os manxares e bebidas dos convites ou refrescos, cos que o Concello obsequiaba os es

tamentos nobre e relixioso, eran distintos dos que lles ofrecía á clase de tropa e aos partici

pantes dos gremios. Os dispendios feítos polo alférez maior, ao que lle tocaba erguer o 

pendón nas proclamacións, eran cuantiosos; organizaba na súa casa comidas e bailes para 

o lecer da nobreza local. 

Don Francisco Javier de Ulloa Cadórniga e Becerra, rexedor e alférez maior, deulles, na 

xornada da proclamación, un convite xeral e un banquete ás persoas sobranceiras ao medio

día na súa casa, coas máis exquisitas e variadas viandas, con ricas vaixelas e aseo. Pola tarde 

volveu convidalos a un refresco con moitas bebidas doces. Foi tan abundante que, despois de 

que se serviron os cabaleiros e persoas de distinción, abriulles a porta aos que quixeron en

trar e todos foron abastecidos. 



Servíronlles no salón capitular un espléndido refresco aos capitulares, cóengos, eclesiásti

cos, cabaleiros e persoas de distinción. Para eles houbo unha gran variedade de bebidas do

ces, améndoas e chocolate . Nas antesalas fixéronlles outro á tropa e a un grupo de persoas, 

con viñas brancas e tintos, augas e biscoitos á elección dos concorrentes. Os refrescos arre

friábanse con neve do pozo que tiña o Cabido no Picata e en Montirón . Aos gremios déron

lles xamón, pan e viño. 

Cando veu a Lugo Mariana de Ne~burgo o Concello encargoulle ao licenciado don Fran

cisco de Ulloa, abade da Vilabella, a provisión de doces e diversas conservas para agasallar as 

damas da súa corte . O 28 de novembro de 1690 chegaban 12 arrobas e 16 libras ~e caixas de 

conservas: setenta e dúas de confeitos, bocados e outros produtos; as cincuenta e catro de bo

cados e confeitos pesaban 1 O arrobas e 18 libras; as dezaoito caixas pequenas de conservas, 

2 arrobas menos 2 libras, sen incluír as taras; o _total dos bocados ou froitas secas e conservas 

pesaban uns 120 quilos, que se gardaron no salón das Casas Consistoriais para facer a distri

bución cando chegase a raíña . O 8 de decembro encargaron a Ferrol cen barrís de escabeche 

de bos peixes, que pagou o Concello, e outros cen para atender o abasto dos veciños da ci

dade. Tamén compraron cen barrís de xelea para facer os refrescos de laranxada e limoada. 

O 18 de marzo encargaron algunhas caixas de doces secos e mallados e barrís de limonci

ños e outros artigas "para cuando llegue la reina por si algunos señores de la familia y otros ca

balleros vienen a estas Casas a ver los fuegos y más festejos, por ser preciso un refresco 

decente " ; estes produtos viñan de Pontevedra e máis de Redondela . O 15 de abril pedíron a 

Monforte que mandase cen caixas de doces secos, e enviaron unha persoa con cabalerías para 

que trouxese de Vigo e Redondela cen barrís de doces de laranxiña, limonciño, xelea e guinda. 

No beixamáns do 21 de abril, os membros do Concello agasallaron as damas que acom

pañaban a raíña con cento corenta roscóns de Monforte, cen barrís de diversos doces e ou

tras cen caixas grandes de doces secos. 

Nas Constitucións da Confraría de San Roque e San Sebastián, menciónase o costum~ de 

darlles un xantar aos . membros que asistisen á procesión do Corpus, segundo se di no capítu-

10 vinte e cinco, "por cuanto es estilo y costumbre en esta cofradía desde inmemorial tiempo 

3 esta parte, que el mayordomo del plato pague a esta cofradía 22 reales de vellón por razón 

del gasto que tenía en dar una comida el día del Corpus a los danzadores y a los demás que 

·;ervían en la procesión"; decidiron reducir estes gastos e destinar esta cantidade á confraría. 

As proclamacións 

- ando morrían o sucesor ou a raíña gobernadora mandábanse facer as honras polo defunto 

e a inmediata proclamación, e suspendíanse os loitos durante os días que duraban as festas. 

O refrán "A rei morto, rei posto", ou " Morreu o re i, viva o rei" , obedece á mecánica suceso

ria establecida nas monarquías, para as que a descendencia era unha cuestión de Estado. Xur

diu así outro tipo de cerimonial e festexo, as grandes ledicias, utilizado para celebrar os 
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compromisos reais, as vodas, os embarazos, os partos e a xura do Príncipe de Asturias, 

herdeiro da Coroa . 

Estas festas de proclamación, que tiveron o seu auxe coa dinastía borbónica, coincidindo 

co apoxeo do barroco, e variaron o cerimonial ao fenecer o antigo réxime, non só servían pa

ra vincular o pobo co poder senón tamén para recompensalo dos traballos e penalidades dia

rias. Da festa só gozaban os que vivían en medios urbanos ou na súa proximidade, pero 

todos, sen excepción, contribuían nos gastos a través dos repartimentos . 

As animacións públicas, como corridas de tauros, canas, torneos, xustas, sortellas, más

caras, comedias, bailes, iluminacións e fagos artificiais servían para o entretemento do pobo, 

"desechando y olvidando la melancolía que le causa la pobreza" 5
• As autoridades considera

ban que conviña animalo, pero equilibradamente, para non estimular a esmorga . 

Os organizadores dos festexos non son individuos da mesma clase social cós destinata

rios, pertencen á nobreza, polo tanto son os actores e os protagonistas do espectáculo, men

tres que o pobo ten o papel de espectador que se marabilla do luxo e da habilidade 

despregada para honra e gloria do seu señor natural, o reí, e do estamento da nobreza. 

No mundo barroco part icipaban na festa todos o veciños da cidade e do seu contorno. 

Mandábanse engalanar as xanelas, que servían de miradoiro para presenciar o espectáculo na 

Praza Maior ou o desfile das comitivas e comparsas gremiais que pasaban palas rúas . O cor

texo ou procesión cívica era o principal obsequio, e a demostración da súa ledicia, acata

mento e dependencia da persoa rexia a que se honraba. Vén ser a versión profana da 

procesión relixiosa . 

Cada estamento social cumpría co seu papel, mostrando as súas galas e habilidades. Así, 

"los nobles participaban en los ejercicios de fuerza y destreza corporal, los rel igiosos en el or

den sacro de las ceremonias, los estudiantes en los ingenios y los comerciantes y artesanos en 

el de formar diversas comitivas de cuadros plásticos que acompañaban y adornaban las ca

rrozas. Por medio de alegorías mitológicas, históricas o fantásticas simbolizaban los atributos 

del poder, al que así halagaban, acataban y divertían " 6 • 

A participación dos gremios é fundamental , tanto coas danzas como coas alegorías ou re

presentacións. Os disfraces e o travestismo van ser consentidos nestes actos. As comparsas, 

formadas por mauros e crist iáns, simulando batallas, vanse repetir nas proclamacións. 

A magnificencia fest iva coa que se quere glorificar o monarca, ten un custo económi

co, que na maior parte dos casos non pode soportar o Concello . En consecuencia, unhas 

festas gozadas por uns poucos van ser pagadas por todos . A falta de med ios económicos, 

por seren escasos os propios ou estar empeñado o Concello, representa un problema pa

ra facer os festexos con certa dignidade. Aínda que en ocasións o Real Consello autoriza

ba o pagamento dos gastos, na práctica non era posible . Recorrían a pedir emprestado a 

un veciño a cantidade necesaria e reintegrábanlla, cos intereses correspondentes, cando 

tiñan liquidez . 

No século XVIII apl fcase o repartimento provincial. Considerase que o acto de proclama

ción non só se fa i no nome da cidade, senón tamén da provincia, e que todos os veciños de-



la deben contribuír. Feito o cálculo do que custaba a celebración, sometíase o orzamento á 

autorización do Real Consello, que aprobaba o repartimento previa xustificación do gasto. 

Se tivésemos que destacar dúas características deste acto, habería que escoller a popula

ridade e a teatralidade. O pobo ten a oportunidade de colaborar decorando a fachada da súa 

casa, poñendo iluminación ou participando como gremial. Os catro gremios da cidade, San 

Roque e San Sebastián, Santa Catarina, Santo Antonio e a Inmaculada Concepción, e o de 

San Xosé e o Neno Xesús desempeña~an un papel importante no acto festivo, xa que parti

cipaban no espectáculo con representacións ou historias; isto é, cadros plásticos, así como 

:oas danzas populares. Pódense mencionar como exemplos o baile das cintas e a formación 

Je torres humanas rematadas por un neno que botaba un ha arenga. Esta tradición, aquí per

Jida, aínda a conservan actualmente os castellers cataláns. Na proclamación de Luís 1, o 18 

]e abril de 1724, o gremio de Santa Catarina leyaba a súa danza "de lazos que formaba con 

:intas de diversos colores" 7
• 

A función en si obedece ao seguinte esquema: en primeiro lugar, o pregón anunciando o 

fü da celebración, ao que asiste a Corporación Municipal vestida de gala; segue despois a 

)roclamación, que reúne primeiro os capitulares e convidados nas Casas Consistoriais e, logo 

Junha representación, van buscar o alférez maior á súa casa; xa de volta, entréganlle o es

andarte no Concello e fan con el o paseo público da cabalo polas rúas, e finalmente, na Pra

'ª Maior, realizan a aclamación, a demostración da xenerosidade do rei, tirándolle cartos ao 

iúblico, moedas de prata e algunha de ouro, e a recepción. 

proclamación de Filipe V 1 Na proclamación de Filipe V, o 3 de decembro de 1700, esti

•o presente a compañía da milicia coas súas armas. O acto foi anunciado con tambores e a 

oz de pregoeiro, que manda poñer colgaduras na dianteira das Casas Consistoriais e un ta

JOado con alfombras para facer a función, adornar as xanelas e colocar almofadas onde se 

<sentaría o estandarte, e dispar de fachas e música polas rúas, "y que todos los vecinos de 

J plaza cuelguen en las ventanas de sus casas, y los demás pongan luminarias y hagan el res-

de demostraciones de gozo y animación ". Tiñan que dispar os fusilóns e os fogos, así co

no os fachóns para iluminar a praza pola noite, as luminarias e as chirimías. Todos os 

xedores debían conseguir cabalas e o máis necesario para o paseo. Todos os capitulares e 

inistros tiñan que estar nas Casas Consistoriais, vestidos de gala e, pasado o día da función , 

olver ao loitoª. 

O día da cerimonia, a sala capitular estaba chea de colgaduras de brocado. Sobre unha 

i as xanelas había un dosel de damasco encarnado. Na praza erguíase un taboado alfombra

do para facer a proclamación, despois do paseo da cabalo palas rúas da cidade. 

Rematada a cerimonia puxeron o pendón ou estandarte real na xanela onde estaba o do

sel, sobre unhas almofadas de felpa de cor carmesí, rodeado de luminarias de fachas de ce

ra branca, que tamén había en todas as demais xanelas das Casas Consistoriais. Acendéronas 

así mesmo nas da praza, que tiñan colgaduras, e nas doutras rúas . A compañía fíxolle carpo 
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de garda. Tamén os rexedores, de dous en dous, pola súa antigüidade, estiveron a gardar o 

estandarte no nome do rei; estes actos solemnes duraron desde as dúas da tarde ata preto 

das nove da noite, en que se recolleu . 

Os gremios concorreron con diversas danzas e instrumentos musicais. Dentro e nas xa

nelas da Casa do Concello había outros músicos; tamén se botaron moitos fagos de distin

to xénero9
. 

O Concello organizou unha procesión de acción de grazas pala feliz chegada do rei aos 

seus dominios e, o día 11, houbo procesión xeral e misa na catedral ás nove da mañá, orga

nizada polo bispo e o Cabido; deuse un pregón para que asistisen os veciños, as confrarías 

cos seus estandartes, as comunidades relixiosas de San Domingos e San Francisco. Tamén se 

organizou un festexo pala noite, no que houbo foguetes e rodas, e mandouselles aos veci

ños que puxesen "luminarias, pena de cuatro ducados, y que se pasará a mayor rigor" 10• 

Despois da celebración deste acto relixioso recibiron unha carta do gobernador e o capi

tán xeneral do Reino de Galicia, príncipe de Varbarn;on, na que se lles participaba a chegada 

do rei "y que al ser esta noticia de tanta alegría y motivo para todos celebrarla" 11
; e selles 

pedía que colocaran luminarias por dúas noites, sen omitir outra calquera que manifestase o 

xúbilo, polo que acordaron publicar un bando para comunicar que a celebración continuaba 

ata o día seguinte, sábado. Para maior lucimento mandaron vir " las armas de penacho y ve

los con maestro que las limpie y componga si se rompiesen desde la villa de Monforte, pre

vengan hachas, cajas y todo lo que encontrasen por preciso para la función" 12• Houbo, 

ademais, un torneo, fagos e unha corrida con catro tauros. 

A proclamación de Luís 11 O 28 de xaneiro de 1724 Luís 1 asinaba unha carta en Madrid na 

que dicfa que seu pai, Filipe V, tomara a resolución de se apartar absolutamente do goberno 

e das súas función como rei, renunciando tamén a todos os reinos, estados e señoríos en fa

vor do seu primoxénito e príncipe xurado de España . Co propósito de dispoñer de tempo pa

ra os preparativos da proclamación, para planificar os fagos, que os gremios organizasen as 

danzas, encargar o retrato do rei á corte e outras causas, o Concello acordou deixar a festa 

para o derradeiro día de Pascua de Resurrección, e así tamén poder conseguir emprestados 

os cartas para os gastos. 

Na mañá do domingo, 17 de abril, despois de asistir os membros do Concello á función 

da Resurrección e a procesión que se facfa na catedral, publ icaron ao son do tambor o ban

do da aclamación de Luís 1, que se celebraría o día seguinte, polo que se lles ordenaba aos 

veciños que, pastos de gala e coa maior decencia, asistisen a ela . Saíron das Casas Consisto

riais vestidos de gala catro dos rexedores, co alcalde máis antigo de gola e coa vara, o pro

curador xeral e escribán coa asistencia dos ministros e do oficial público. Disparáronse, 

ademais, algúns foguetes e rodas. 

Na sala capitular do Concello entregáronlle o real estandarte a don Froilán de Ulloa pa ra 

que executase a función . Dacabalo, en compañía dos outros capitulares e dos gremios coas 

danzas, ministros e maceiros, fi xeron o paseo de aclamación e resto das causas que se acos-
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turnaba facer. Durante a noite de ambos os dous días, ilumináronse as casas do Concello con 

dúas fachas de cera branca en cada xanela e a praza con varios fachóns de resina . Todos os 

·1eciños puxeron luminarias nas súas fiestras e fíxose o mesmo nas rúas polas que pasaron 

os gremios coas danzas, fogos e luminarias. 

As dúas e media da tarde fixeron un sinal co tambor na Praza Maior, e as chirimías da ca

.edra! tocaron desde unha xanela da antesala da Casa do Concello para que entrasen coas 

Janzas os catro gremios, por orde de ~mtigüidade, "viniendo con diversas galas y adornos, 

·uegos y otras demostraciones, y llegados delante de las citadas casas de Ayuntamiento, ca

ia uno hizo su danza en el lugar que le tocaba" 13
. Cando remataba a actuación, a~ chirimías 

'Olvían tocar para que entrase a seguinte. 

Despois de facer o paseo, subiron ao estrado os maceiros, o alférez maior, co estandarte, 

o alcalde máis antigo, e fixeron a proclamación . 

Pola noite iluminaron a praza con fachóns de resina, e as Casas Consistoriais con fachas 

le cera branca, e o mesmo fi xeron co lugar onde estaba o retrato. Os gremios executaron di

erentes e repetidas danzas, e realizaron a entrada con fogos polos distintos accesos que ti

a a praza. Entre a actuación de cada gremio, a Cidade botaba fogos de distinta clase. A festa 

urou ata pasadas as nove da noite, cando se deu por rematada a función e se recolleron o 

standarte e mais o retrato. 

A Cidade e os seus comisarios tiñan preparados na antesala biscoitos e viño branco e tin

J para que os danzantes dos gremios subisen a se refrescar cando remataran o baile. Aos 

i úsicos, ministros e restantes persoas que asistían ofrecéronlles doces e chocolate. Dentro da 

31a capitular servíronselles primeiro aos capitulares doces variados, bebida, azucre esponxa

o e chocolate. 

e proclamación de Fernando VI 1 En Lugo tivo unha relevancia especial, xa que o Conce

J quixo facer unhas cerimonias dignas dunha cidade de voto en Cortes, pois non se esqu_e

a que a de Luís 1 se fixera con bastante pobreza . Alumeado, corridas de touros, fogos 

i ificiais, danzas e refrescos prodigáronse nos tres días que duraron as festas, sen dúbida 

l has das máis lucidas que houbo deste tipo. O 8 de outubro deron o.bando da aclamación, 

Je se celebrou na tarde do día seguinte, e ordenáronlles aos veciños que, postos de gala, 

Jn toda decencia, asistisen á función e que nas noites dese mesmo día, e nas dúas seguin-

; ?S, puxeran luminarias e executasen cantas demostracións de gozo lles fosen posibles, e pui

,· _sen discorrer, pendurando das xanelas e dos balcóns. 

As dúas e media da tarde do día 9, fixeron un sinal coa caixa na Praza Maior e, postos os 

c-aríns nun dos balcóns da antesala, deron aviso para que entrasen os catro gremios, primei

ro o de San Roque ou dos xastres, cuxos membros vestían coma cabaleiros, con chambergo, 

perrucas e sombreiros de galón; cada un levaba unha palma na man, composta por cintas e 

flo res. Outros seis, vestidos de mulleres, con boas galas, todas iguais, e sombreiros con plu

maxe, representaban as cidades do Reino de Galicia; a primeira levaba nun cartón as armas 

da Coruña e no ombreiro unha tarxeta que dicía "Coruña"; as outras, do mesmo xeito, 13 Jdem. Consistorio do 18 de abril. 



correspondían a Betanzos, Mondoñedo, Ourense, Tui e Santiago; pechaba a comitiva unha 

dama que levaba unha fonte con dous mundos, cunha coroa que os cubría, e levaba no pei

to as armas da cidade de Lugo. Acompañaba o gremio unha danza de peregrinos e peregri

nas vestidos con esclavinas. 

Seguía o gremio do martelo, ou de San Xosé e o Neno Xesús. Un pequeno que facía de 

anxo levaba nunha fonte a coroa e o cetro. Nunha banda ían seis gremiais vestidos de mu

lleres que representaban seis deusas moi adornadas; Ceres, cun feixe de espigas, Pamona le

vaba un ramo de froita, Astrea portaba unha balanza nunha man e a espada na outra, Flora, 

un ramo de flores, Xuno presentaba un "espontón", Venus, cun vestido algo profano, en cor

piño e roupa curta, agarraba unha mazá dourada. Na outra banda, ían seis homes que re

presentaban os deuses; Neptuno, con bata azul, perruca, banda e un tridente na man; Eolo, 

vestido de volante, con ás e plumas na cabeza e unha bandeira pequena; Marte levaba peto 

e espaldeira, espada e broquel; Xúpiter, un feixe de raios pintados, ía vestido de encarnado; 

Mercurio, con vestido escuro e un caduceo na man; e Vulcano tiña zamarra e calzón de co

lete, brazo nu, a faciana enfarrañada, cun martelo e tenaces longas de ferreiro. Este gremio 

tamén sa fu coa súa danza, toda de mulleres coas roupas vistosas a media perna, corpiño, ca

misóns e redes nos cabelos, medias encarnadas e zapatillas, frauta e tamboril. 

O gremio de Santa Catarina, que era o dos zapateiros, abría a marcha cunha bandeira e 

a danza de oito homes vestidos de ermitáns, coas chambras longas de pano pardo, barba 

e pelo branca, e na cabeza uns casquetes negros, as súas cabazas na cinta, danzando con 

moita seriedade. 

Seguían doce confrades vestidos de volantes con camisóns, bandas, brial, media branca, 

zapato negro, sombreiro de gorriña coa súa pluma nunha beira, espada na man e tarxeta de 

cartón, cada un levando unha letra para compoñer as palabras Fernando Sexto. Dous homes 

corpulentos, vestidos de mulleres de medio carpo para arriba, levaban un arco triunfal, figu

rando o arco da vella. Baixo del ía un rapaz vestido de anxo que levaba o vítor do rei e tiña 

na parte inferior a letra O, coa que remataba o nome. 

Despois apareceu a danza de mauros, cos seus turbantes, e a representación do gremio 

de Santo Antonio, que era o dos tecedores e outros oficios. Seis homes ían vestidos de mau

ros, con zamarras encarnadas, calzóns e manto brancas, barrete e medias encarnadas. Leva

ban unha cadea no pé. fan presos por unhas cintas, que agarraban seis cristiáns vestidos de 

chaquetiñas, sombreiros redondos e alfanxe nas mans. Detrás, un home alto, de boa presen

za, barba roxa, bata encarnada, coa esclavina chea de cunchas, espada larga, bandeira e som

breiro branca; era a representación do apóstolo Santiago. 

Ao pasar por diante do retrato do monarca, cada gremio botaba a súa arenga, e remata

ba con vivas ao rei repetidas polo público que enchía a Praza Maior. 

As dúas e media chegaron á casa do alférez maior moitos cabaleiros que o acompañaron 

ata as Casas Consistoriais, todos vestidos de gala . Don Francisco Javier de Ulloa levaba, se

gundo o acordado, casaca de felpa negra, zamarra e voltas de tecido de ouro, sombreiro con 

pluma encarnada, unha alfaia de diamantes que formaba o botón do sombreiro, e outra máis 



grande no peito. Detrás ían tres cabalos de destro, moi aparellados, con moitos lacaios, con 

ricas libreas galonadas de ouro e volantes con vistosas vestiduras. 

Festas polo nacemento dos príncipes de Asturias 

o príncipe de Asturias Filipe Domingqs, filio de Filipe 111 e Margarida de Austria, naceu en Va

lladolid o 8 de abril de 1605. Xa o día que se recibiu a primeira carta coa noticia comezaron 

as celebracións pero reservándose o dereito de facelo con máis solemnidade. Falaron co bis

po, don Juan García de Valdemora (1603-1612), e resolveuse que para o domingo comeza

sen as procesións e que se fixeran festas e animación ~;. Agardaban contar cunha danza para 

a procesión: "Y manden llamar al gaitero y así mismo se ap_erciban todos los vecinos de es

ta ciudad para que el domingo se encuentren en la procesión y a la noche salgan en la mas

carada y se pongan luminarias en las ventanas y que se prevengan a los arcabuceros para la 

procesión, [ .. . ] y así mismo se avise al sargento mayor para que acuda con la gente de gue

rra y la prevenga para que en la procesión de dicho domingo y a la noche acudan a animar 

la dicha fiesta" 14
. 

A Casa de Borbón iniciou o reinado con Filipe V. O nacemento dun príncipe herdeiro es

pañol convertíase no desexo da maior parte dos cidadáns, polo que non debe estrañar que 

as festas t iveran un carácter especial cando se anunciou o embarazo da raíña e, sobre todo, 

cando naceu o príncipe de Asturias. Na primeira metade do século XVIII eran correntes as 

comedias, as festas nocturnas e os espectáculos ecuestres feitos polos cabaleiros da cidade, 

coma as corridas de touros e os xogos de sortella . Normalmente, estas fe~tas duraban tres 

días, pero cando naceu o primcixénito de Filipe V, prolongáronse nove xornadas. 

A noticia de que a raíña quedara preñada recibiuse no Concello o 11 de febreiro de 1707, 

coincidindo coa estancia en Lugo do novo capitán xeneral do Reino de Galicia, o duque. de 

Hijar, que ía cara á C9ruña coa súa familia . Un ha real orde dicía á Cidade, "que se hiciese pú

blica demostración en acción de gracias al feliz embarazo de la reina nuestra señora, con ro

gativas para lograr el suceso feliz de su afortunado parto" 15• 

O día 13, o capitán xeneral asistiu na catedral á rogativa de acción de grazas. Fora convi

ado polo Cabido, que tiña previsto facer a cerimonia na igrexa do convento das Agostiñas, 

por ter o Concello pendente o preito dos asentos nos actos públicos fóra da catedral. 

O 16 chegou a noticia ao Concello de que ao día seguinte algúns cabaleiros da cidade e 

outros forasteiros tiñan disposto· un festexo público na Praza Maior en 'demostración de go

zo polo embarazo da raíña, sendo posible que o capitán xeneral e a súa familia pasasen ás 

Casas Consistoriais para velo16• A celebración tiña unha dobre intención, agasallar o capitán 

xeneral para telo de man mentres estivese de gobernador do Reino de Galicia, e que lle de

se canta ao rei do celo da Cidade e dos seus nobres membros. 

Luís Fernando, filio de Filipe V e María Luísa Gabriela de Saboia, naceu no palacio del Buen 

Retiro o 25 de agosto de 1707, ás dez e dezaseis minutos da mañá. Como era a festividade 

14 Actas capitulares de 1605. Atado 
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de San Luís, puxéronlle os nomes dos santos monarcas Luís -francés- e Fernando -espa

ñol-. O seu padriño foi o seu homónimo Luís XIV. 

No consistorio do 7 de xullo xa se fa/ou dos preparativos para celebrar o feliz e próximo 

parto da raíña. Para que fose con maior lucimento, acordaron que os rexedores, don Carlos 

de Ulloa e don José Baamonde, pensasen se se poderían facer unhas comedias; a Cidade deu

lles todo o seu apoio. 

O día 2 de setembro de 1707 recibiuse no Concello unha carta do capitán xeneral, o mar

qués de Risbourg, na que se lle comunicaba que o día de San Luís, o 25 de agosto, nacera 

un príncipe, que lago sería o monarca, de curto reinado, Luís l. Inmediatamente comezaron 

as demostracións de gozo e os festexos con luminarias e fagos, e acordaron tamén publicar 

un bando para que os veciños e os gremios continuasen coas ce/ebracións e luminarias. 

Mandaron que os rexedores encargados da festa fosen falar co bispo para que organiza

se a función da lgrexa, que sinalou para o domingo día 11 na catedral. Tamén lle ordenaron 

ao rexedor Pardo Sanjurjo que saíse "para hacer conducir a esta ciudad los toros con la ma

yor brevedad y los señores a los que están encomendados hagan cerrar la plaza para su co

rrida y se adelanten las disposiciones de comedias, fuegos y restantes fiestas prevenidas para 

que desde hoy se continúen y prosigan" 17. 

A tradición de correr os tauros 

A Praza Maior, ou das Cortiñas, era o lugar de celebración dun dos espectáculos festivos que 

contaba co favor do público: as corridas de tauros. En Lugo era unha antiga tradición, se

gundo puidemos constatar en documentos dos séculas XVI, XVII e da primeira metade do 

XVIII. Estas corridas estaban organizadas polo Concello, con cargo a unha partida de 20.000 

marabedís da renda de propios, concedida para festexos por real cédula, e polo Cabido ca

tedralicio, coa intervención dos mordamos da Contraría da Nasa Señora do Rosario, que eran 

os rexedores, que tiña como patrón á Cidade ou Cancel/o. A primeira corporación celebraba 

a festividade de San Xoán Bautista, e a segunda a da Virxe de Setembro ou do Rosario . 

A tradición de correr tauros en España atópase recollida en documentos da Alta e Baixa Ida

de Media, e era frecuente en toda clase de acontecementos e festexos reais, como vodas, xu

ras, nacementos, bautizos, visitas rexias, recibimentos, triunfos militares, tratados de paz, etc. 

No século XVI executábase o toureo dacabalo e con lanza, "como venía siendo desde la 

Edad Media, y privilegio de caballeros y nobles. No estaba sujeto a reglas, aunque ya desde 

este siglo se incluyen instrucciones para el tor.eo a caballo en los libros de jineta. La monta 

propia para la suerte de la lanzada y para las justas y torneos, tan en boga en este siglo, era 

la brida, cono la jineta lo será para el juego de cañas y el rejoneo que empieza a ganar te

rreno a la mitad del siglo y terminará por triunfar en el XVll" 18 • 

A partir do século XVIII co cambio de dinastía, prodúcese un retraemento pala aversión 

que os Borbóns sentían palas festas aristocráticas de tauros, chegando a prohibí/as en varias 
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ocasións, o que debeu ser a causa da súa desaparición en Lugo a partir da segunda metade 

do século. 

Os tauros encargábansel/es aos abrigados e cortadores da carne, aos que o vencindario 

/les contrataba o fornezo anual de carne a un prezo previamente establecido. A Cidade e o 

Cabido tiñan os seus abrigados e respectivos matadoiros e carnicerías, e a eles concedían a 

venda das reses lidadas cun pequeno sobreprezo en libra . 

O Con ce/lo daba aviso para que. tivesen preparados "los cuatro toros y la colación para 

el día de San Juan, primero que viene, y que busque toros que sean muy buenos de cola

ción, como que está obligado, so pena de diez mil maravedís y además será castigado por 

Ja fa/ta" 19 . Aquí aparece a referencia á colación, que nestes festexos se compañía de doces 

e refrescos. 

Estas festas facíanse con cargo aos propios orzamentos da Cidade, previa autorización 

real, o que nalgunhas ocasións orixinou discrepancias entre os seus membros, por considerar 

que antes era preciso atender outras necesidades máis preocupantes. 

As festas relixiosas 

O Corpus 1 Sen dúbida o mellar exemplo de festa relixiosa, barroca e popular, onde a nu

merosa concorrencia non só é espectadora senón que participa a través das contrarías gre

miais, é o Corpus. O milagre da transubstanciación, declarado dogma pola lgrexa católica en 

1215, así como a introdución da festividade do Corpus Christi polo papa Urbano IV en 1264, 

afianzaron unha tradición popular no culto á eucaristía, que a/canzou o maior esplendor nas 

procesións da festa do Corpus, na que participa todo o pobo, percorrendo as principais rúas 

da cidade. 

Dos espectáculos máis relevantes nos que participaban os catro gremios da cidade d_e Lu

go, cómpre sublimar as procesións de carácter relixioso, fundamentalmente a do Corpus, aín

da que as había máis formais, como a que conmemoraba a publicación da Bula da Santa 

Cruzada, ou as de rogativas, que carecían desa connotación de espectáculo que se aprecia

ba nas doutras festividades . 

A procesión do Corpus, segundo apuntou Filgueira Va/verde, adoptou en Galicia caracte

res de festa das corporacións, de xeito que era un cortexo gremial "donde precede a la cus

todia una larga teoría de imágenes, que, con sus pendones, sus se/dros de plata y sus marchas 

típicas de gaitas o pífanos, nos recuerda a las antiguas corporaciones" 2º. En Lugo participan 

os catro gremios do estamento civil, pero non as confrarías de devoción, os nobres que son 

alcaldes e rexedores, e a da Virxe do Rosario que é a patroa do Cancel/o. Do estamento reli

xioso participan as dignidades, clero e, ás veces, o bispo. 

Esta procesión era un dos actos importantes aos que asistía o Cancel/o cos gremios, e on

de a defensa das regalías era motivo de disputas e preitos. As faltas de asistencia eran casti

gadas con importantes multas. No século XVI mandábanl/es aviso a todos os oficiais e aos 

19 Actas capitulares de 1579. Atado 

4. Consistorio do 17 de maio, fol. 195. 
20 FILGUEIRA VALVERDE, J., El Corpus vie

jo en Pontevedra, Museo de Pontevedra, 

t. XXIX, Pontevedra, 1975, p. 267. 
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1'Actas capitulares de 1595. Atado 6. 

Consistorio do 20 de maio. 

zapateiros para que saísen "con las invenciones o danzas" 21
, pois de non o facer serían cas

tigados con tres mil marabedís, cantidade que se distribuía a partes iguais entre o seminario, 

o consistorio e o xuíz. A presenza dos gremios nas festas, procesións, funcións fúnebres, acla

macións reais, rogativas e outros actos considerábase necesaria pola autoridade. Acudían co 

seu pendón de gala e o santo protector -santa Catarina, san Roque, o Neno Deus e santo 

Antonio- á procesión do Corpus, e a Cidade levaba a Virxe do Rosario. 

As invencións e as danzas 1 As chamadas "invencións" ou "festexos" eran representacións 

que tiñan como soporte unha decoración . Así, na festividade do Corpus do ano 1595 repre

sentouse un combate cunha montaxe encargada a un francés, Cristovo de Boyson, entalla

dor e veciño da cidade, o cal t iña que facer unha invención na dianteira das Casas 

Consistoriais para o xoves de Corpus Cristi, no contrato estipulouse: "Que tiene que poner 

un castillo en el medio de la dicha delantera, y en el medio de ella, y en las dos esquinas de 



las dichas casas, en cada esquina, una galera con sus remos y remadores, con sus tiros, los 

que deben ir en muy buen orden a acometer el castillo y escaramuzar con el, tirando, y el cas

tillo que les responda con su artillería hasta que se acabe con la invención y se queme el 

castillo y galeras; y además ha de sacar una docena de arcabuceros que estén en las casas de 

consistorio tirando desde que entre la procesión en la plaza hasta que salga, y a la vuelta, des

pués que salga del monasterio nuevo" 22
. 

Como se pode ver, as procesións. entraban nos conventos de clausura. Para iso estas igre

xas tiñan dúas portas, unha para entrar e outra para saír. 

Outro acto propio da festividade eucarística era a chamada danza das espadas que en 

Pontevedra estaba a cargo da Confraría de San Miguel ou Gremio dos Mareantes; participa

ban sesenta homes que cobraban 12, 8 e 2 reais, cqn comida23 • En Santiago correspondíalle 

interpretala ao Gremio dos Xastres; no Corpus de 1565 o Concello compostelán encargoulle 

"su darn;a de espadas con que ellos vayan bien aderec;ados" 24
• 

En Lugo participaban trinta gremiais da Confraría de San Roque e San Sebastián na pro

cesión e dezaoito na danza. No capítulo vinte e catro das Constitucións do ano 1724, ordé

naselles ao vicario e aos dous mordamos que se xunten por Pascua do Espírito Santo para 

facer a elección dos dezaoito irmáns -hábiles e suficientes- aos que lles tocase interpreta

la; debían ir vestidos decentemente e de negro, como o tiñan por costume, e chamar a ou

tros catro para levar o santo na procesión. Facíase responsable disto o mordomo do prato. 

Outras dúas persoas -hábiles e suficientes- levarían as borlas do pendón e o mordomo da 

cera tiña que nomear catro irmáns para carrexar as fachas que alumarían o santo e o pendón . 

Nas procesións de carácter cívico, ou reais, nas que normalmente se celebraban festexos 

para a diversión do público, os gremios montaban as comparsas tomando como base un te

ma, e facían vestimentas especiais que sufragaban cos seus cartas para festexar o evento, o 

mesmo que as danzas que os acompañaban. 

As festas de San Xoán 1 No século XVI, as corridas celebrábanse o día da festividade do san

to, costume que aínda permaneceu nos primeiros anos do XVII. En 1603 acordaron "que se 

traigan tres toros para el día de San Juan o en otro día, como se acordare" 25
. Despois modi

ficouse esta tradición, xa que en 1606 decidiron traer "tres toros para que se corran el sába

do primero de julio" 26 • 

Este costume de facer as corridas en sábado era frecuente : en 1610 ordenan que se co

rran "el sábado primero luego de San Juan " 27; dous anos despois, o 25 de xuño de 1612, 

acordan que "de aquí en adelante, los toros y fiestas que se tienen qüe hacer por señor San 

Juan, se hagan la víspera o al otro día del día de dicho santo no siendo fiesta, y que este año, 

por los inconvenientes que se apreciaron, se corran tres toros el sábado que viene, otro día 

después del señor San pedro" 28 • 

Os touros que se corrían eran bravos e, aínda que nas actas capitulares non se fai men

ción ao lugar de procedencia, supoñemos, polas referencias que atopamos nas do Cabido ca

tedralicio, que viñan de Salamanca, de onde traían tamén as garrochas. 

22 lbidem. 
23 FILGUEIRA VALVERDE, J., El Corpus, 

op. cit., p. 284. 
24 PtREZ CosTANTI, P., Notas viejas ga

licianas. La procesión del Corpus en 

Santiago, t. 11, p. 85. 
25 Actas capitulares de 1603. Atado 7. 

Consistorio do 14 de xuño. 
26 Actas capitulares de 1606. Consis

torio do 26 de xuño. 
21 ldem. Consistorio do 18 de maio. 
28 Actas capitulares de 1612. Leg. 9. 

Consistorio do 25 de xuño. 
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29 Actas capitulares de 1599. Atado 7. 

Consistorio de 16 de xuño. 
30 Actas capitulares de 1600. Atado 7. 

Consistorio do 1 O de xuño. 
31 Actas capitulares de 1609. Atado 8. 

Consistorio do 1 de xullo. 
32 Actas capitulares de 1587. Atado 5. 

Consistorio do 13 de maio. 
33 tdem. Consistorio do 20 de xuño. 

O Concello autorizaba un prezo maior para a carne dos tauros bravos. Sempre se pedía 

que fosen moi bos. Nas festas celebradas en 1599, corréronse catro tauros e "se le dará su 

premio" 29 aoque fose mellar. No ano 1600, mandáronlles dar 6 ducados aos carniceiros Pe

dro Lorenzo e Gómez, para buscar tres tauros -2 ducados por cada un-, autorizándoos 

"para que puedan vender cada libra de carne de los dichos toros, un maravedí en libra más 

del precio que está puesto, y siendo los toros buenos, queda a disposición de dicho Ayunta

miento, a darles más alguna cosa " 30, no caso de que se excedesen no trabal lo realizado ou 

no número de carros necesarios para traelos. En 1609 seguíanlles dando licenza aos carni

ceiros para que puidesen vender a súa carne a un marabedí máis por libra . 

Cando os tauros non eran bos, podían retiralos ou castigalos dalgunha forma. As festas 

de 1609, foron organizadas polo rexedor Alonso López das Nogueiras, que, ao facer as can

tas, decidiu "proceder contra de los carniceros por no ser alguno de los toros que trajeron 

buenos" 31. No encargo de 1587, xa advirten de que, "no siendo tales los darán a los pobres, 

y siendo buenos les dan licencia para que puedan vender cada libra a diez maravedís, que la 

Justicia y Regimiento sean obligados a comprárselos y pesar entre los vecinos de dicha ciudad 

de modo que no les quede de ellos cosa alguna por vender" 32
• O ducado que lles daban aos 

abrigados non lles compensaba os traballos que tiñan que facer, como poñer a hasta, agasa

llos ou refrescos que se servían pala tarde durante a corrida, e os gaxcis ou ramos, polo que 

renunciaron a traer os tauros en 1577, pero os rexedores mantivéronse no estipulado, "da

rán y pagarán por cada toro, siendo como dicho es, un ducado, y no de otra forma" 33
. 

As festas da Nosa Señora do Rosario 1 Outra das festividades na que se corrían tauros era 

o día da Virxe do Rosario, no mes de setembro. Estas festas eran organizadas polo Cabido 

coa participación dos mordamos da confraría . As primeiras noticias que aparecen nas Actas 
capitulares da corporación eclesiástica atópanse na reunión do 7 de setembro de 1658, en 

cuxo día abonaron 25 rea is pala "hechura del tablado de los toros". 

O 3 de setembro de 1661 ocupouse o Cabido da conveniencja de invitar o novo bispo 

don Andrés Girón (1660-1664) ás festas dos tauros, organizadas pala Confraría do Rosario, 

para que non se anticipase a Cidade, como ocorrera co seu antecesor, don Xoán Bravo Las

prilla (1652-1660), pero decidiron saber antes se aceptaría. 

O 4 de setembro de 1663 o Cabido ordena facer un taboado para os tauros na praza que 

fose máis axeitada, e que o señor mestre de cerimonias se ocupase de saber se o bispo que

ría velos, para dispar un lugar para el. Tamén tiñan costume de asistir aos tauros os priores 

de Vilar de Donas e o do convento de Sarria, pois indican que "se les de lugar en la parte 

acostumbrada, al de Sarria después de la primera dignidad, al de Villar de Donas, después del 

señor canónigo más antiguo" . 

As reiteradas invitacións ao bispo facíanas por cortesía, xa que tiña por costume non asis

ti r, segundo se fai constar no Cabido celebrado o 6 de setembro de 1664. Nese momento xa 

non exercía xurisdición porque fara nomeado para a diocese de Pamplona . Non aceptou a in

vitación palas ocupacións da súa viaxe "y no haber estado a ningunos en el tiempo que fue 
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obispo de esta ciudad", o que sorprende dado que era de To uro e estivo de catedrático en 

Salamanca, lugares de tradición taurina. 

O 24 de setembro de 1667, pagáronlle 28 reais a Francisco de Cumbraos, por facer dous 

taboados para o Cabido, os tauros e sortellas. Aquí aparece a referencia a estoutro xogo de 

gran tradición cabaleiresca e medieval. 

No século XVIII, a responsabilidade de organizar as festas do Rosario correspondíalles aos 

mordamos da contraría, pois o 9 de setembro de 1706 o Cabido manda facer un taboado 

" para los toros de Nuestra Señora, cuyos mayordomos para ellos, y más fiestas, convidaron 

al Cabildo" . Esta invitación repítese en 1713; consta que o 9 de setembro foi recibida dos 

mordamos da citada contraría para a festa de tauros a véspera da Nosa Señora . Por iso acor

daron "hacer tablado en la plaza de la ciudad, componiéndose con decencia, y que aquella 

tarde respecto a que la Ciudad daría refresco a los regidores y particulares que convidaría, era 



preciso que el Cabildo en el acto público ejecutase lo mismo", nomeándose unha comisión 

para dispoñer o refresco de bebidas e doces. Aparece de novo o dato referente á colación ou 

refresco da que falamos con anterioridade, e o desexo de estar en todo á altura da outra Cor

poración cos seus invitados. 

En canto aos tauros, seguíase o mesmo sistema que tiña a Cidade para traelos. O 28 de 

marzo de 1736 foille adxudicado polo Cabido o abasto de carnes a Pefüo Cordeiro, coa abri

ga de proporcionar catro tauros para as festas da colocación na súa nova capela da imaxe da 

Nasa Señora dos Olios Grandes. A importancia da obra merecía unha celebración especial, 

polo que o Cabido non quixo escatimar medios para poder solemnizar con actos rel ixiosos e 

profanos o acontecemento. 

O 29 de maio decidiuse con este mesmo motivo, entre outros festexos que se celebrarían 

o 15 de agosto, traer "doce toros de Ben avente o Salamanca, con toreadores de Castilla [ ... J, 

-
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34 PoRTABALES, V., A.C. de L. , vol. VII , 

p. 2.450-2.460. 
35 Actas capitulares de 161 4. Atado 9. 

Consistorio do 12 de abril. 
36 lbidem. 

previniendo que los dulces y bebidas que se gastasen en los refrescos de los toros, han de ser 

a costa de la mesa capitular" . 

Como podemos comprobar, trátase dunha función extraordinaria, xa que se triplicaba ou 

cuadruplicaba o número habitual de tauros, pero ata se quere facer con toureiros profesio

nais. Xa non é o espectáculo tradicional no que participaban os cabaleiros como demostra

ción da súa habilidade como tales, senón que agora son xentes do pobo chan os 

protagonistas da festa . 

O 24 de xullo noméase unha comisión para invitar ás funcións de tauros e comedias os 

prebendados doutras igrexas para que viñesen ás festas, e o 11 de agosto sinalouse o lugar 

que nas festas de tauros debían ocupar todos os prebendados, citándose, con tal motivo, o 

corredor con balcón que para presencialos tiña o Cabido34
, aínda que supoñemos que se tra

taba dunha construción para o momento. 

As festas do recibimento das reliquias de san Froilán 1 O 12 de abril de 1614 reuniuse o 

Concello para dispar a forma do recibimento da reliquia de san Froilán que traían do mostei

ro de Moreruela os comisionados do Cabido e do Concello, o chantre don Gabriel de Paz e 

o rexedor don Francisco Sanjurjo de Rubinos, que se faría o 13 a vésperas, e acordaron que 

no dfa seguinte á hora de prima se pregoase que todos os veciños e moradores da cidade va

rresen e limpasen as rúas diante das súas casas e as adornasen o mellar que puidesen; que 

pala noite puxesen lumieiras nas xanelas, encargando a Alonso López de Neira para que con

trolase aos rebeldes que non cumprisen, que serían condenados ao pagamento de 300 ma

rabedfs e a seis días de cárcere; ademais, tiñan que saír acompañando a procesión que desde 

a cidade iría ata San Fiz, co bispo. 

Os oficiais, ou gremiais, debían recibilas coa súa danza, como facían polo día do Corpus, 

ba ixo a multa de 300 marabedís e seis días de cárcere ao que non o cumprise, e o mesmo ao 

mestre dos nenas, que tiña que organizar unha danza de rapaces. 

Tamén se dicía no pregón que todos os vicarios das confrarías _debían saír na procesión 

cos pendóns e a mesma cantidade de cera que acostumaban levar o día do Corpus, baixo a 

pena de 400 marabedís e seis días de cárcere. Ordenaron que se fixeran lumieiras e que al

gunhas invencións de pólvora estivesen nas Casas Consistoriais, e que se tirasen mosqueta

zos desde as xanelas, para o que se autorizaba a tomar a pólvora necesaria. 

Dispuxeron que se avisase os veciños da cidade para que tivesen preparadas cabalgadu

ras e libreas, e os restantes aparellos que puidesen, para facer unha mascarada pala noite. Por 

último, no referente á música, encargáronlle ao alcalde Juan Sanjurjo de Aguiar que manda

se ir buscar os "gaiteros y tamborileros, y se junten los restantes instrumentos de música pa

ra las danzas y alegrías del recibimiento " 35• 

Como recibi ran a noticia da chegada da reliquia nese día moi tarde e debido tamén á fal

ta de tempo, non podían dispar máis cumprimentos, "se harán para la fiesta del día de San 

Froilán, fiesta que se hará lo más posible que se pueda " 36. 

--



As festas de San Froilán 1 Nós primeiros anos de existencia da Contraría de San Froilán, eli

xíanse anualmente dous mor.domos que se encargaban de organizar as festas profanas e as 

relixiosas. As primeiras consistían en organizar xogos, mascaradas, serenatas e banquete~ que 

elevasen cada ano Q nivel dos festexos, pois con iso tamén se manifestaba o seu poder eco

nómico e a súa xenerosidade. Os mordomos eran un eclesiástico e un segrar. Os eclesiásticos 

eran cóengos e os segrares rexedores, e pertencían respectivamente aos estamentos do alto 

clero e da nobreza; a súa categoría social correspondíase coa económica, o que lles permitía 

certos dispendios que condicionaban a actuación dos seus sucesores, menos poderosos ou 

máis comedidos no gasto, ata o punto de que chegou un momento no que algúns se nega

ron a organizar as festas profanas. 

Nas festas de 1617 e 1618 gastáronse máis de 200 ducados, cantidade que parecía ex

cesiva, de maneira que algúns veciños consideraban necesario moderar os gastos, pois, ªºse

ren uns contrades máis ricos ca outros, había o perigo de que crebase a contraría . En 1619 o 

bispo don Alonso López Gallo impuxo a moderación baixo a pena de 300 ducados de multa 

e a excomuñón maior para os que non cumprisen esta orde. 

No artigo duodécimo dos estatutos da contraría prohibíaselles aos mordomos organizar 

determinados xogos, entre os que estaba o de canas, que consistía en facer escaramuzas en-

2 53 
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tre varias cuadrillas dacabalo que se arroxaban canas, mentres que os outros se resgardaban 

delas coas adargas. Tamén estaba prohibido o xogo da sortella, no que, colgada dunha cin

ta, se ensartaba na punta dunha lanza ou vara portada á carreira por un xinete. lmpedíase así 

mesmo o torneo, un combate dacabalo entre varios cabaleiros unidos en cuadrillas ou ban

dos que se perseguían . Tampouco se permitía a corrida de tauros ou calquera outra festa . Si 

estaba autorizado representar unha comedia ou coloquio na catedral, unha mascarada palas 

rúas e o disparo dalgúns foguetes desde a torre das campás. 

Pero estas normas non foron respectadas, xa que algúns se empeñaban en igualar os máis 

pacientes, o que fixo que moitos rexedores non quixeran ser mordamos. En maio de 1614 o 

fiscal eclesiástico Pedro Mantilla pide ver os estatutos da confraría e recibir información 
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das festas que se fixeran nos tres últimos anos, para moderar os excesos, de maneira que o 

público puidese acudir ao culto divino o día do santo, e para que non faltasen mordamos pa

ra organizalas. 

As primeiras festas foron as máis brillantes. Todos os anos o día 4 de outubro, véspera da 

festividade de San Froilán, os mozos e capeláns do coro representaban unha comedia no 

claustro da catedral á que asistían o Cabido, a Cidade e o público. A xente anticipábase pa

ra coller un bo sitio, de maneira que. non só faltaba ás primeiras vésperas senón que as in

terfería co rebumbio, polo que se celebraban "con notable desautoridad e" por causa da 

comedia . Obispo prohibiuna en 1619 " porque con ella se impidie celebrar con la decencia 

que es razón al oficio divino de las vísperas y maitines" 37
, e só permitiu unha danza. 

Tamén prohibe as pandorgas ou serenatas na véspera e nos días anteriores, o paseo da

cabalo, a mascarada a pé ou dacabalo, torneos, canas, sortella, tauros ou calquera outra fes

ta, aínda que permite que na torre das campás da catedral se poñan luminarias e se tiren 

desde alí foguetes . O día 5 e os seguintes tampouco se podían facer festas . Permitíase, non 

obstante, que a danza fose na procesión, pero o que non se deixaba era utilizar municións de 

lume polo percorrido. A comedia na catedral pasouse a celebrar lago de vésperas e con ela 

remataba a festa. 

Os mordamos que non cumprisen ,co establecido nos estatutos podían ser multados con 

100 ducados e incorrer en pena de excomuñón maior; tamén lles impuxo este castigo en 

1673 o bispo frei Juan Asensio (1669-1673) ás persoas que fixesen a festa ou a costeasen 

"con profanidad de comedias, espectáculos y convites, aún que sea con pretexto de devoción 

al glorioso santo, o por otra razón " 38, e encargoulles ao deán e ao Cabido que non as per

mitisen no interior da catedral, do claustro e as súas inmediacións. Uns días antes das festas 

había pandorgas ou serenatas. Palas noites acendíanse luces e fachóns, había paseos daca

balo de homes disfrazados e.con libreas e fachas, e ao remataren facían unha comida . Ou

t ros mordamos organizaron as mascaradas polo día, con representación de historias, fggos 

de artificio na véspe~a e o día da festividade, xogos de sortella e outros espectáculos. 

Coas prohibicións a festa profana veu a menos por desentendérense os segrares. Non hou

bo festas en 1639 e 1640. En 1641 nomearon dous capitulares para que arranxasen a capela 

de San Froilán, e acordaron que a procesión fose sen danzas e que na torre da catedral se pu

xesen luces e tocasen as chirimías. O alcalde ordinario Antonio Pallares e o rexedor Gonzalo 

Sánchez de Boado entrevistáronse co Cabido para manifestarlle que non consideraban xusto 

que os segrares faltasen á celebración, e nomearon mordomo para cinco anos. En 1648 e 1649 

tampouco houbo festas e en 1673 o Cabido solicitoulle ao bispo que os alcaldes e rexedores 

deixasen de ser mordamos da confraría, e que se limitase á festa aos actos relixiosos39 . 
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37 Constituciones de la santa cofra

dfa de San Froilán, obispo de León, 

natural de la ciudad de Lugo y su pa

trono, 161 O, fol. 16. 

38 "Reformación de la cofradía del 

glorioso San Froilán, que hizo el ilus

trísimo señor obispo don fray Juan 

Asensio, en los 22 de mayo de 1673, 

en donde se declara el gasto y fiestas 

que cada señor prebendado por su tur

no debe de hacer el año de su mayor

domía, y otras cosas dignas de verse", 

en Constituciones de la santa ... , op. 

cit., fol. 309. 

39 ABEL VJLELA, A. de, "Las fiestas de 

San Froilán entre 1610 y 1614", El 

Progreso, Lugo (7 de outubro de 

1984), p. 48-49. 





Orixe e evolución da festa e feira de San Froilán 

O culto a san Froilán está en auxe a partir do século XVII, época de exaltación relixiosa aos 

santos e de conmemoracións festivas cun compoñente relixioso e profano. 

San Froilán, como outros santos na ldade Moderna, convértese nun símbolo da cidade de 

Lugo, que xa ten unha orixe distinguida pola súa fundación romana á que se lle une o pres

tixio dun patrón comparable ao doutras cidades da cristiandade. 

Menciona esta festa por primeira vez o padre Mariana en 1791, co motivo do aniversa

rio da marte de san Froilán (905), pero é coa fundación da Contraría o 15 de marzo de 161 O 

cando comezan a celebrarse as primeiras festas con carácter relixioso1• A finalidade era fo

mentar a devoción e venerar o santo, como consta no libro de Acuerdos del Cabildo de la 

Catedral de Lugo do ano 16102 e no Libro de-la Cofradía de San Froilán de 16103 • Estaba 

formada por eclesiásticos e segrares, con dous mordomos, dous visitadores, dous esmolei

ros e un secretario; estes cargos nomeábanse por un ano e recaían en persoas con certa re

levancia social. O mordomo organiza e custea a festa do día 5 de outubro, cunha misa 

cantada e iluminada de cera; así comezan as primeiras festas relixiosas na honra de san Froi

lán, patrón de Lugo. 

No século XVII dáselles a estes festexos un carácter relixioso que consiste en que durante 

as vésperas e o día da. festividade do santo se celebre un ha misa solemne no altar maior da 

catedral, con música e cera . Algúns anos sácase a reliquia ou a imaxe do santo en procesión 

polo claustro da catedral e, progresivamente, aos acontecementos relixiosos súmaselles algún 

acto profano, por mor do interese que ten o Concello por realizar actos de diversión pública . 

Organízanse coloquios e represéntanse comedias na catedral, interpretadas polos mozos do 

coro e ás que asisten o Cabido e os veciños da cidade. Tamén se celebran algunhas mascara

das polas rúas principais, amais de actuacións musicais, paseos a cabalo e outros actos que 

fi nalizan con sesións de fagos artificiais. 

O feito de que o rnordomo custease todos os actos suscitou innumerables problemas de 

tipo económico e social, xa que provocaba unha competitividade cada vez máis ac.entuada e 

isto non convencía á lgrexa; encárgaselle ao bispo trei Juan Asensio ·Otaduy que reforme os 

estatutos da Contraría, e nas Actas Capitulares de 1673 dise: "Se prohíben fiestas profanas 

reduciéndolas solamente a fuegos de coste de 200 reales y que cada señor prebendado en el 

año que le toque ser mayordomo pague 100 ducados, los reparta en adornos y cera, los otros 

100 se repartan 50 en aceite y 50 en vísperas, maitines, procesión y misa" 4 • Cos novos esta

tutos celébrase a festa de San Froilán os restantes anos do século XVII; a ·1grexa reafirma os 

actos relixiosos e o Concello mantén a tendencia profana . 

O século XVIII comeza con celebracións similares e mantén esa tendencia a destacar máis 

o relixioso que o profano. Non obstante, isto vai mudando progresivamente ata que, con mo

t ivo da Real Pragmática de Carlos 111, o 21 de xullo de 1772 se prohibe todo acto festivo pa

las rúas e as festas volven celebrarse cun carácter marcadamente relixioso, segundo se recolle 

nas Actas Capitulares de 17725. Obsérvase un entendemento maior entre os representantes 
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1 O 24 de setembro de 1600 acordou 

o Cabido que o día de San Froilán se 

celebrase como festa de Tabla e que 

desde este tempo tivese principio a 

festa e rezo do santo, cuxo oficio se 

atopa nun Breviario de pergamiño es

crito no século XIII ou XIV. 
2 Acuerdos del Cabildo de la Catedral 

de Lugo do ano 1610, t. 111, fol. 322. 
3 Cofradra de San Froilán de 161 O, p. 

897-898. 

' Actas Capitulares de 1673, fols. 27-

32. 
5 Actas Capitulares de 1772, t. XIX, 

fols. 118-123. 



6 Actas del Excmo. Ayuntamiento de 

1753, atado 1001 . 

da Catedral, o Concello e os veciños da cidade, que contribúen con donativos e participan 

activamente nos actos festivos; esta relación é moi positiva para a festa e reflíctese tamén nos 

seguintes séculas. 

Un feíto que contribúe a fomentar a festa profana no XVIII é a celebración dunha presti

xiosa feira, que xa era mencionada pola tradición, aínda que non hai documentos fidedignos 

ata 1754. Esta feira, importante por motivos comerciais e económicos, leva consigo unha se

rie de actos interrelacionados coa festa . Sitúase entre as portas da muralla, a do Postigo e a 

Toledana, é dicir, desde o chamado Alto da Madalena ata o campo de San Roque, onde se 

atopaba a famosa feira de bois. Duraba entre oito e dez días, aínda que non hai documen

tos escritos que o confirmen, non obstante, puideron existir e desaparecer en 1809, cando se 

queimou o arquivo do Concello coa invasión dos franceses ao seu paso por Lugo. 

O Concello solicita a feira todos os anos, como consta nas Actas del Excmo. Ayuntamiento 

de 17536 : "El día 6 de diciembre del año 1753, se concede para 8 días, contados desde el 

primero de octubre de cada año, con la gracia de estar libres de derechos los que fuesen a 

vender o comprar frutos y géneros de cualquier clase, siempre que fuese de lícito comercio, 

como granos, telas de lino, víveres y ganado .. . " . Este feíto perdura ata que Carlos 111 a auto

ri za a perpetuidade, desde 1775, durante dez días contados desde o 5 de outubro. Esta da

ta é propicia xa que coincide coa finalización dos traballos agrícolas e o ' inicio da recolección 

de froitos de outono, e tamén marca o comezo da preparación para o inverno. 

A feira mestura elementos rurais e urbanos; alí acode xente procedente das aldeas próxi

mas e, conforme aumenta a súa fama, do resto de España . Mércanse e véndense produtos 

moi diversos, como apeiros de labranza, obxectos de madeira, barro e latón, e tamén é im

portante a venda de teas, lenzo e algodón, de viños e augardentes, así como de cereais no' 

chamado mercado do gran, próximo ao da leña. 

Mais, o que verdadeiramente lle vai dar sona desde o principio á feira de San Froilán 

é o comercio do gando vacún, especialmente os bois, e o mular e cabalar, que teñen unha 

destacada demanda por parte dos gandeiros chegados desde Ca~tela . En lugar secunda

rio atópanse o resto das reses e as aves de curral. A feira de San Froilán convértese na pri

meira do Reino de Galicia polos seus bois, o que provoca que se coñeza co sobrenome de 

feira de bois de Lugo . 

A construción da primeira estrada de Lugo no ano 1773, denominada Camiño Real de 

Madrid á Coruña, contribúe a facilitar a asistencia á feira; como destaca Castro Freire, "el 15 

de agosto de 1773 se inauguró oficialmente esta tan deseada y necesaria carretera que ori

ginó en Lugo una revolución completa, mejorando especialmente el comercio". 

A feira favorece o correo, as viaxes e o transporte, e teñen nisto unha relevancia especial 

os arrieiros maragatos, cun sistema moi ben organizado, que lles ofrece seguridade e garan

tía aos pasaxeiros e ás mercadorías. Son os primeiros que teñen o privilexio de exención do 

pagamento do portádego en todas as cidades e vilas do Reino, outorgado en Astorga por 

Henrique 11, o 20 de febreiro de 1367; este dereito, segundo o historiador asturicense Rodrí

guez Díaz, utilízano os maragatos para percorrer os mercados do Reino. 

-
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Balanza. Museo das 

Mariñas, Betanzos (A Coruña) 

(CAT. nº 58) 

Estribos, século XVIII (?) . 

Museo das Mariñas, Betanzos 

(A Coruña) (CAT. nº 55) 



BarreHón, prato e xerra de 

augardente, 1950-1960. 

Cerámica de Bonxe. Colección 

García-Alén e García Ayaso 

(CAT. nº 62, 63 e 64) 

1 Actas del Excmo. Ayuntamiento do 

seis de xaneiro de 1866, p. 142. 

Os días en que se celebra a feira hai maior movemento de xente que participa nos actos 

fest ivos e, aínda que as festas profanas amosan unha certa irregµlaridade no século XVIII, aos 

poucos van adquirindo auxe. Véndese café, barquillos e churros polas rúas, paséase polos lu

gares máis importantes da cidade, e tamén se organizan actos culturais, comedias na cate

dral, xogos e concursos. Nos anos finais desta centuria, a feira ten maior relevancia que a 

festa, como o demostra o anuncio que pregoa os "Festejos de las Ferias y Fiestas en honor 

a San Froilán" . 

No século XIX a feira afiánzase; hai unha maior variedade e selección de produtos, aínda 

que segue a ter unha importancia destacada a venda de gando vacún e mular, e se mante

ñen os mercados específicos de cereais, leña e obxectos artesanais, así como de tecidos e las. 

Debido ao auxe que vai acadando e coa finalidade de estimular os gandeiros e agriculto

res, o Concello propón outorgarlles uns premios ás mellares reses que se presenten; inícian

se así en 1866 os concursos de gando, como consta nas Actas del Excmo. Ayuntamiento do 

seis de xaneiro de 18667
: "Que la Diputación consiga una cantidad para premios de los ga

naderos que presenten buenas reses en la feria de San Froilán ". Coincid indo coas festas de 

San Froilán, real ízase en 1867 a Exposición de Gando e a Primeira exposición agrícola de Ga

licia en Lugo. 

A fe ira xera un importante movemento económico que favorece principalmente os co

merciantes e, en xeral , a toda a cidade. As casas de comidas e fondas xunto cos postos si

tuados na Mosqueira son decisivos para formalizar os tratos comerciais; as anguías eran o 

prato preferido pola maioría, aínda que cando empezan a escasear se van substituíndo 'pro

gresivamente polo polbo. 

-
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Páxina anterior, arriba: 

Pota e cazo (séculas XVIII-XIX); 

cazolo (principios do século 

XX) . Cerámica de Mondoñedo. 

Colección García-Alén 

e García Ayaso 

(CAT. nº 65, 66 e 67) 

Páxlna anterior, abaixo: 

Cántaro da medida e xerro 

(séculas XVIII-XIX); floreiro 

(1950-60). Cerámica de 

Gundlvós. Colección García

Alén e García Ayaso 

(CAT. nº 59, 60 e 61) 

Madroñas da provincia de 

Lugo e zocas de Alfoz (Lugo). 

Museo do Pobo Galega , 

Santiago de Compostela 

(CAT. nº 87 e 88) 

Cartel orixinal da festa 

de San Froilán . Boente , 

Imprenta Martfnez Sarceda , 

1978. Biblioteca Pública do 

Estado e da Deputación 

Provincial de Lugo 

(CAT. nº 100) 

Un aspecto que se observa nas festas é a presenza de todas as clases sociais, sobre to

do nos paseos, que neste século adquiren unha maior importancia. Realízanse por rúas e 

prazas céntricas e serven para encontrarse, comunicarse e fomentar as relacións sociais. Ne

les pódense apreciar as diferenzas nas distintas formas de vestir e comportarse dos habi

tantes do campo e a cidade. Adoitan estar amenizados por músicos, como gaiteiros e 

bandas municipais. 

Durante o século XIX, as festas organfzanse os mesmos días que as feiras, pero a partir da 

segunda metade da centuria alcanzan un maior auxe e pasan de festexos a festas propiamente 
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8 Actas del Excmo. Ayuntamiento de 

1879; Sesión ordinaria de setembro, R. 

154. 
9 Libro de Registro del Cfrculo de las 

Artes 1855:1: O "Círcu lo-Recreo de ar

tistas comerciantes y cu riales" insta

louse na praza da Constitución e a súa 

ti nal idade era a de fomentar a lectura 

de xornais, a diversión, o entretemen

to, asr como organizar bailes. 

O Casino, coñecido como "Casino 

para caballeros", fúndase en 1857 

nunha casa señorial do marqués de 

San Martín de Hombreiro na rúa Tra

viesa. A esta sociedade, dotada de to

do tipo de adiantos e comodidades, só 

lan os homes, excepto aos bailes e a 

algunhas reunións especiais nas que 

participaban tamén as mulleres. 

'º Actas del Excmo. Ayuntamiento de 

1917; sesión ordinaria do 3 de setem

bro. 

ditas, como consta nun programa das Feiras e Festas de San Froilán . Segundo se reflicte nas 

súas actas: " El Ayuntamiento de Lugo deseando celebrar dignamente la festividad de su San

to Patrono, ha acordado tengan lugar con la feria anual festejos populares los días 4, 5 y 6 de 

octubre"ª; o Consistorio preocúpase de organizar os festexos a través dunha comisión e des

tina unha cantidade do seu orzamento a sufragalos. 

Realízanse diversas competicións deportivas, principalmente xogos, nas que cada vez con 

máis frecuencia participan as mulleres. Adquiren tamén grande interese as actividades cultu

rais, especialmente os faladoiros e a lectura de xornais no café. Aínda que algúns, como El 

Diario de Operaciones del Ejército en 1809, só teñen valor informativo, a actividade periodís

tica alcanza, na segunda metade do século XIX, un grande auxe e esperta moito interese. En 

1834, publfcase por primeira vez o Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. 

Por outra parte, aprovéitase o ambiente fest ivo para inaugurar edificios restaurados, co

mo o convento de San Francisco en 1845, e obras transcendentais, como a do ferrocarril 

A Coruña-Lugo, inaugurada o día de San Froilán de 1875, coa participación masiva de lu

censes que mostran a súa sat isfacción por ver a chegada á cidade dun medio de transporte 

tan importante para o seu desenvolvemento. 

Para fomentar as actividades cultura is, inaugúrase o 8 de setembro de 1867 a sociedade 

El Liceo Artfstico Literario de la Juventud, que organiza, coa colaboración de escritores e ar

tistas, certames literarios e exposicións de fotografía e artesanía. 

As sociedades de recreo, como o Círculo de las Artes e o Casino9 , comezan a destacar; os 

bai les de sociedade ocupan un lugar significativo nos seus programas, pero ademais organi

zan outras actividades como bailes populares e verbenas, que son moi concorridos. 

Durante estes días a cidade aparece engalanada e os ed ificios principais ilumínanse co.n 

pequenas lámpadas de aceite, que en 1874 son substituídas pala iluminación de petróleo, o 

que supón o primeiro triunfo deste combustible en Lugo. 

Feira e festa no século XX 

Comeza esta centuria cunha das feiras gandeiras máis famosas e importantes de Galicia e in

cluso de España . Se se contempla a súa celebración dunha maneira global, pódense distinguir 

t res etapas que teñen unhas características comúns e algunhas diferenzas ao longo do século. 

A primeira etapa comprende os primeiros corenta anos, presenta un inicio bri llante e cen

tra o seu interese fundamentalmente no gando vacún e mular, coma nos séculas anteriores, 

mais coñece un aumento progresivo da importancia do porcino. En 1917 inaugúrase o novo 

campo da feira e págaselle por primeira vez ao Concello un imposto de 20 céntimos por ca

da res que entra no recinto, como consta nas Actas del Excmo. Ayuntamiento dese ano10
. 

Nesta década foron moi importantes os concursos de gando, que comezan en 1906 e per

duran ata 1940. Neste período prodúcense dous acontecementos bélicos que repercuten moi 

negativamente no desenvolvemento da feira, a Guerra de Marrocos, coa derrota española en 



Annual, en 1921, e a Guerra Civil , entre 1936 e 1939; nes

tes anos apenas se celebran feiras e o que máis se vende é 

o gando mular, que incrementa o seu prezo debido á de

manda dos tratantes casteláns, que o mercan para vender

llo logo ao exército. Os problemas políticos, sociais e 

económicos condicionan o desenvolvemento das feiras du

rante estes anos, pero non só da de San Froilán, senón das 

do resto de Gal icia . 

Ao finalizar a Guerra Civil, en 1939, a feira rexorde con 

forza e mantén a súa puxanza nas primeiras décadas desta 

segunda etapa, que se estende desde 1941 a 1980, Progre

sivamente mellórase tamén a cabana gandeira da provincia 

de Lugo e, en xeral , de toda Galicia . Ata 1961 a feira vive un 

dos seus mellares momentos e presenta un novo concurso de 

gando que alenta o interese dos agricultores e gandeiros por 

mellorar a raza rubia galega. 

A partir de 1965, aínda que se mantén a feira de gando, 

engádeselle unha Exposición de Maquinaria Agrícola, para 

mostrarlles aos agricultores os novos adiantos e a súa aplica

ción . lsto axudou a que se substituíran as vellas ferramentas 

pola nova maquinaria, o que supuxo o inicio dunha etapa de 

progreso e, ademais, un cambio na mentalidade do home do 

campo difícil de conseguir nunha sociedade rural moi arraigada nos seus .~ostumes . Os agri

cultores e gandeiros ven a necesidade de afrontar o cambio e a modernización da súa activi

dade profesional, aínda que ·manteñan tamén as vellas tradicións. 

Como complemento a esta Feira Exposición celébrase a Feira Rexional de Gando Selecto, 

moi importante par.a os gandeiros, aínda que a partir de 1970 decae como tal e acaba im

poñéndose a Feira Comercial, xa iniciada na década anterior. Organízana a Cámara de Co

mercio, o Concello e a Deputación, e expóñense al í a maquinaria agrícola e todo tipo de 

produtos artesanais e de alimentación. Durante os días nos que se celebra a Feira Exposición 

realízanse actos de homenaxe a persoas ou entidades que contribúen a fomentar a feira, e 

fá iselle !J n especial recoñecemento ao home do campo, vinculado directamente a estas feiras 

desde a súa orixe, valorando o seu traballo e esforzo. 

Na terceira etapa, que se inicia a partir de 1981 e abrangue as últimas décadas do sécu

lo e o comezo do novo, séguese a manter a Feira Exposición, na que se fomenta a artesanía 

galega, como cerámica , obxectos de madeira, forxa, gravados celtas, ourivería de tradiciona is 

e innovadores deseños de prata e acibeche, tecidos diversos, encaixes de camariñas, instru

mentos musicais e outros múltiples obxectos. 

No sector da alimentación ofrécense produtos moi variados entre os que destacan os cár

nicos e os queixos da provincia de Lugo e outras localidades de Galicia. Tamén se potencian 

Ola do leile e queixeira . 

Museo do Pobo Galega, 

Santiago de Compostela 

(CAT. nº 83 e 84) 



Cestos procedentes 

da provincia de Lugo. Museo 

do Pobo Galego, Santiago 

de Compostela 

(CAT. nº 73, 74 , 75 e 76) 

11 GARCIA ATIENZA, J., Fiestas Popula

res e Insólitas, Barcelona, 1997, p. 31 ; 

e GONZÁLEZ REBOREOO, X.M., Gula de 

Festas Populares de Galicia, Vigo, 

1997, p. 21-23. 
12 Cores Trasmonte (1979) realiza un 

estudo sobre os carteis de Galicia e a 

súa evolución, comparando a tradición 

cos avances tecnolóxicos. 

os viñas e augardentes da Ribeira Sacra e outras zonas da provincia, así como o mel. Ademais 

están representados outros sectores como o da maquinaria agrícola, transporte, construción, 

electrodomésticos, fotografía, publicidade e novas tecnoloxías. 

Por outra parte, obsérvase un cambio progresivo na feira, que xa non ten o mesmo sig

nificado que a principios de século e adquire un carácter máis comercial, aínda que o día 5 

de outubro se mantén a tradicional venda de obxectos artesanais e de utensilios para o cam

po que lembra a de antano. A pesar de que se pretende darlle un carácter propio dentro do 

contexto das feiras que se celebran en Galicia, presenta bastantes similitudes con outras da 

Comunidade e do resto de España. 

Arreciar da feira desenvólvese un importante movemento económico que beneficia non 

só a xente que está vinculada directamente a ela, senón a toda a cidade; destacan as casetas 

do polbo, que pasan a ocupar un lugar significativo como sinal de identidade, e os distintos 

pastos ambulantes que se instalan estes días e que evolucionan segundo o require a socie

dade, ofertando o que se demanda en cada momento. A partir da década de 1980 prodú

cese un cambio significativo ao constatarse a presenza de emigrantes procedentes de países 

de África e de América Latina que se dedican á venda ambulante de tecidos e de distintos ob

xectos de artesanía . Por outra banda obsérvase como se mantén a tradición e se arraiga a 

identidade galega; hai un ha interrelación moi acusada do tradicional con novas elementos de 

procedencia moi diversa, representativos doutras culturas, que forman parte da venda estan

darizada non específica da festa de San Froilán e que poñen de manifesto a diversidade in 

tercultural que se vive na actualidade en España . 

Desde a segunda metade do século XX, a festa vaille roubando protagonismo á feira e ad

quiren un maior interese as distintas actividades culturais e os actos propiamente festivos, aín

da que a parte comercial propiamente dita vai recaer na feira . 

A festa ten a súa propia identidade, segundo Atienza e González Reboredo11
; ademais das 

connotacións relixiosas, é fundamentalmente urbana e, como tal, inclúe inauguracións, acti

vidades culturais e sociais, etc. , pero presenta á vez un importante compoñente rural. A tra

vés dela reflíctese a evolución política, social e cultural de Lugo e a súa provincia. 

As primeiras referencias das festas coñécense polos carteis12 e os programas que previa

mente anuncian os distintos actos que van celebrarse. Comparando o contido dos de princi

pio de século cos dos últimos anos, obsérvanse a evolución e os intereses da sociedade 

lucense, do seu contorno e dos visitantes. Os primeiros carteis, ademais de anunciar os actos 

relixiosos, concursos e outras actividades, reservan unha parte do seu espazo á propaganda 

das casas comerciais da cidade, mentres que nos das últimas décadas só aparecen as entida

des colaboradoras; a información das casas comerciais recóllese nun catálogo especial. Os 

programas reflicten os vaivéns dunha sociedade que loita por conservar as súas raíces á vez 

que segue os avances da época en que vive. 

A información das festas anúnciase tamén a través dos distintos medios de comunicación, 

principalmente da prensa, entre cuxos medios ocupa un lugar prioritario o diario El Progreso, 

que realiza un importante labor divulgativo desde que empezan ata que finalizan . 
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As festas ábrense coa lectura do pregón, que alude á figura de san Froilán e á tradición, 

ao simbolismo e á importancia que estas celebracións teñen para Lugo. Adoitan a pronun

cialo persoas vinculadas coa cidade, políticos, periodistas, escritores ... 

t habitual a presenza de pequenas barracas13
, que se instalan desde principios de século 

eco paso dos anos se converten nun núcleo importante das festas como centro de diversión; 

nas últimas décadas establécense atraccións con espectaculares montaxes onde están pre

sentes os maiores avances tecnolóxicos, o que converte estes días de festa en pequenos par

ques de atraccións moi concorridos, que comparten espazo coas tómbolas e outros xogos 

relacionados coa sorte e o azar. Sobre este tema son moi interesantes as opinións de Vilase

ca e Trapero Pardo14 . 

Ademais das actividades de diversión, a cidade vive uns días festivos con diversos actos, 

inauguracións, homenaxes, exposicións, e competicións deportivas, iniciadas como xogos du

rante os primeiros anos das festas e que adquiriron relevancia especialmente neste século; 

o fútbol é todo un acontecemento social e outros como a natación, motorismo, ciclismo ou 

13 É digna de mención a barraca de 

Barriga Verde, unha das máis impor

tantes da década dos cincuenta do sé

culo XX. O seu propietario, don José 

Silván, procedía de Badaxoz e residía 

en Pontevedra. 
14 VllASECA OTERO, R., Lugo, El San 

Froilán de los felices 20 y tristes 30, 

Lugo, 1993, p. 40; e TRAPERO PARDO, J., 

Lugo.100 años de vida local, Lugo, 

1969, p. 21 . 



Esta páxlna e a segulnte: 

Grupos folclóricos no 

Domingo das Mozas, Lugo. 

Pepe Álvez, 2005 

15 A Banda Municipal de Lugo, vin

cu lada di rectamente coas festas. ocupa 

un lugar destacado palas súas actua

cións, concursos, desfiles e outros ac

tos culturais. 

o automobilismo forman parte activa das festas xunto cos concursos de bandas15, hípicos, de 

tiro ao prato e, algúns anos, corridas de tauros. 

Outro aspecto importante das festas son as danzas; a partir da década dos sesenta, o Ba

llet Galega Rey de Viana puxo en escena diferentes aspectos da vida cotiá galega, as súas 

danzas, costumes e ritos que representan a nosa cultura popular. Este interese por resaltar os 

va lores autóctonos ponse tamén de manifesto en certames literarios que son expresión da 

cultura dun pobo eminentemente poético, como di Rosalía, e que expresa os seus sentimen

tos de forma diversa . Outros grupos folclóricos que participan nas festas reivindican a músi

ca galega, como Cantigas da Terra, Cantigas e Aturuxos, Frores e Silveiras, Terra Meiga ... 

Tamén se lles fan homenaxes a partir da década dos oitenta a poetas e escritores lucenses, 

como Anxel Fole, e foméntase o desenvolvemento da cultura galega. 

Como en todas as festas, son importantes os bailes populares e os das sociedades de 

recreo -o Círculo de las Artes e o Casino-, que reflicten as diferenzas sociais e o com

portamento dunha sociedade trad icional arraigada nos seus costumes. Os bailes popula

res en prazas e rúas pola noite convértense nas famosas verbenas. Relacionado con esta 

tradición está o Domingo das Mozas, que lembra aqueles mozos que viñan das aldeas a 

principio de século a pasar un día na cidade, e que se converteu nun elemento de identi

dade destas festas . 
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As festas na actualidade 

Neste século, ao igual que nos anteriores, as festas de San Froilán organíza_~s o Concello, que 

nomea unha comisión para todo o relacionado con elas. Celébranse do 4 ao 12 de outubro. 

O día 5 dedícase ao culto do santo, faise unha ofrenda na catedral e a este acto asisten as 

autoridades locais. Tamén este día se mantén a lembranza daquela tradicional feira coa. pre

senza de vendedores de obxectos artesanais que se intercalan cos múltiples postos do feiral. 

A Feira Exposición perdura como nos últimos anos do século XX, pero é a festa, como tal, a 

que ten un maior protagonismo. 

Un lugar importante na festa de San Froilán ocúpano as casetas do polbo, que come

zan a súa historia coa feira e cos seus primeiros postos na Mosquera, ao abeiro da mura

lla, onde se pechaban os tratos de compra e venda de gando. Foron adquirindo relevancia 

ata converterse en sinal de identidade destas datas. Aínda que nun principio as súas insta

lacións eran moi sinxelas, hoxe atópanse nunhas casetas cómodas e' con certo encanto, si

tuadas nas costas do parque de Rosalía de Castro . Actualmente non se pechan alí os 

negocios como antano, pero son lugares de encontro, de comunicación e de relación so

cial, e cita obrigada para todos os lucenses e visitantes; comer o polbo á feira é un ritual 

que se repite ano tras ano, pasa de pais a fillos como unha tradición . Converteuse nun de

ber de "festeiro" achegarse ás casetas cos amigos e a familia e forma parte das raíces das 

feiras e festas. 



Polbeiras nas festas 

de San Froilán en Lugo. 

José Luis Vega, 1951 

Como festas urbanas con connotacións rurais desenvólvense nun ambiente tipicamente 

galega e teñen a finalidade de resaltar esa identidade. Dentro do marco da propia festa, de

dícaselle un día a renderlle homenaxe a Rosal ía de Castro ante o seu monumento no parque 

que leva o seu nome, como figura representativa da lingua e da poesía galegas. A xornada 

de reivindicación do traxe galega coincide algúns anos co Domingo das Mozas, como home

naxe á muller galega. 

A partir de 1975 renace con forza a necesidade de expresar o sentimento identificador de 

Galicia a través da súa lingua, a súa música e as súas danzas. Poténcianse os grupos musicais 

que interpretan cancións tradicionais acompañados de instrumentos como a zanfona ou a 

gaita, organízanse concertos de corais e de grupos galegas como Fuxan os Ventas, Os Enxe

bres, Cantigas e Frores ... A música galega está en auxe gr a zas a este afianza mento cultural 

tan arraigado, vinculado ás raíces dun pobo que expresa o seu sentimento a través das súas 

cancións, e o mesmo acontece coa danza, coa recuperación dos bailes de antano. Tamén se 

mantén a trad ición dos pasacalles de gaiteiros, sen esquecer os concertos das bandas que 
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sempre ocuparon ur:i lugar destacado nas festas, xunto cos bailes e as verbenas populares. Es

te renacer da tradición e da cultura propias non impide que compartan espazo coh outros in

térpretes do resto de España e de diferentes países de Europa, como Portugal ou Bélxica, e 

de América Latina, como Chile, Arxentina, Perú, Ecuador ... A interculturalidade musical é un 

feito que se valora e se respecta e non é estraño ver actuar a un grupo tradicional galega co

mo María Castaña, a carón doutro de Senegal. 

As competicións deportivas seguen mantendo un lugar destacado, sobre todo as tradi

cionais de fútbol, ciclismo ou natación, ás que se lles engaden o hóc:key, o páde/, e a recu

peración de xogos, como a billarda e outros, para os nenas. 

Son días tamén nos que se programan diversas actividades culturais, como exposicións, 

representacións teatrais, sesións de maxia, concertos, demostracións de distintos oficios tra

dicionais na praza do Campo, como cestería, cerámica, repuxado de coiro, zoqueiros, etc. 

Algúns anos celébrase un mercado medieval no recinto da catedral, onde se instalan pos

tas de cestería, coiro, barro, herbas e especias, entre outras causas, e os vendedores están 
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Casetas do polbo nas 

festas de San Froilán en Lugo. 

Mani Moretón, 2002 



Caldeira e prato para o 

polbo. Museo do Pobo Galego, 

Santiago de Compostela 

(CAT. nº 90 e 91) 

ataviados con traxes de época; este salto no tempo que lembra as vellas feiras do medievo 

ten sempre unha grande aceptación e esperta moito interese. 

Nestes días tamén está presente Pelúdez, un personaxe ficticio que acode puntual ás fes

tas a través das páxinas do diario El Progreso; foi creado por don Antonio de Cora y Sabater 

e continuaron as súas crón icas don José Trapero Pardo e, na actualidade, don José de Cora . 

Todos os anos se presenta coa súa familia nas festas; a súa historia comeza en 1908, trans

corre paralela á do diario El Progreso, e reflicte a través dos seus comentarios a personalida

de do home galego que con sentido crítico, graza e certa ironía fai referencia a todo o que 

acontece nas festas . Como home de procedencia campesiña valora moito a súa terra e as sú

as xentes. Nas súas crónicas pódese ver unha evolución das feiras e festas de San Froilán e os 

seus comentarios sobre a festa e todos os temas de identidade da cultura galega son tidos 
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moi en conta na cidade. O personaxe de Pelúdez vai cambiando segundo as diférentes eta

pas polas que pasa e representa xunto coa súa muller Filomena e o seu filio unha situación 

familiar de contraste xeracional non demasiado afastada da real idade. 

Coa morte de don José Trapero Pardo o personaxe cambia; mantense a súa identidade 

pero presenta os temas con matices diferentes e dunha forma máis dialogante e diplomática. 

O entrañable Pelúdez perdura no século XXI e toma vida real coa súa presenza física duran

te as festas. "Os Pelúdez entre ·nós" son admirados con simpatía e afecto. É un símbolo de 

identidade das festas e as súas crón icas no diario El Progreso comezan como sempre: " .. . e 

Pelúdez dixo ... ". 

Nestes días tamén se contempla como Lugo, cidade amurallada, é hospitalaria e abre as 

portas da súa muralla de forma simbólica a todas aquelas persoas que desexan visitala nas 

festas do seu santo patrón . As autoridades locais, sobre todo o alcalde e o resto da Corpora

ción Municipal, reciben os representantes doutras vilas e cidades galegas e estranxeiras, cu-
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Monumento a Pelúdez, 

representado coa súa 
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de García Morato en Lugo 



xos representantes veñen pasar un día especial de irmandade e recibir a homenaxe da cida

de. Estas visitas serven para estreitar lazos de unión e fraternidade, fomentar as relacións so

ciais e culturais e revalorizar as festas . 

É evidente que estas festas se desenvolven nun ambiente galega e que evolucionaron pa

ra destacar esta identidade propia, coa interpretación do Himno Galega na homenaxe a Ro

salía, coa música e a danza, que expresan o sentir dun pobo, coa gastronomía típica das 

festas, sobre todo o polbo, con personaxes únicos como Pelúdez, ou coa celebración dun día 

especial para os mozos, o Domingo das Mozas. A festa é para todos, e cada un participa ne

la de forma diferente e con intereses distintos, pero están unidos por un santo, Froilán, e unha 

cidade, Lugo. 

Por todo isto é evidente que estas festas teñen dous aspectos moi diferenciados, o reli

xioso, que se manifesta a través do culto e que sentou as bases e foi a orixe das festas arre

ciar da figura do santo patrón, e o profano. As festas de San Froilán reflicten e ilustran o 

proceso de laicización da sociedade galega, que mantén a súa identidade específica e lle en

gade a esta celebración unha serie de manifestacións lúdicas que podemos definir como fes

ta profana . Polo seu encanto, estas festas, cunha antigüidade de máis de 250 anos, foron 

declaradas recentemente de Interese Turístico Nacional. 
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U 
nha vez derrotada -aínda que sexa só dunha maneira provisoria- a tentación de 

considerar como literatura de ficción o relato De hortodoxo viro Froiane Legionen

se episcopo atribuído ao diácono Xoán, ben se ve que a vida de Froilán de Lugo 

ten suscitado máis regueiros de tinta polos lameiros da haxiografía propiamente dita ca po

los da poesía ou da fabulación confesadamente fantástica. t moita verdade que se Borges 

considerou necesario postular expresamente o dereito da Teoloxía a censarse dentro do xé

nero de imaxinación, nos seus tempos gloriosos a Haxiografía ben se podería considerar in

cluída de facto e de iure en tal categoría sen precisar tanto avogado; mais a aridez e o frouxo 

estilo da maioría das súas real izacións modernas, que contrastan lamentablemente co fulgor 

verba l do rei Afonso X ou de lacopo da Varazze, acabaron por desherdala de tan alto estado, 

ao que dificilmente será restituída. 

Xa que logo, a apoteose literaria do simpático santo anacoreta terá que vir -se chega a 

vir- das letras laicas deste mundo. E se cadra agora -como fixo Pondal, axiña o veremos, 

por consecuencia de López Peláez-, despois da recente publicación dunha biografía por fin 

rigorosa escrita polo profesor González Lopo1
, acaba sendo seducido polo personaxe alguén 

con ousadía dabondo para inventar unha novela de fundacións monásticas na fronteira da 

mourindade, con retiro final no bispado de León. Os anos adultos de Froilán foron o tempo 

de dous grandes reis da dinastía galega, o belicoso Ordoño 1 Ramírez -o Can Galego das 

crónicas musulmás- e o moi astuto e moi político Afonso 111 Ordóñez, conquistador de Coim

bra . Unha novela así podía resultar de gran substancia, e non sería este o primeiro santo que 

alcanzase, alén da apoteose das imaxes empoleiradas nos altares, a gloria dos volumes ben 

mantidos nos andeis das bibliotecas. No entanto, no ámbito de Galicia que se examina aquí 

-cunha devota excursión non de todo exterior, senón dentro dos límites da Gal/aecia- a co

lleita propiamente literaria é breve, aínda que non exenta de brillo. 

N o ano 191 O Antolín López Peláez, bispo de Jaca, antigo cóengo maxistral da cate

dral de Lugo e futuro arcebispo metropolitano de Tarragona e primado das Españas, 

publicou un libro titulado San Froilán de Lugo 2 que tivo, naturalmente, unha -considerable 

difusión en Galicia, e que chegou, tamén naturalmente, ás xa senectas mans de Eduardo 

Pondal, que aínda traballaban con obstinación nas roburentas oitavas reais de Os Eoas an

tes da súa desesperada ordenación final. Non é imposible que Pondal coñecese persoal

mente a López Peláez, pois este foi membro correspondente da Academia Galega que 

aquel cofundara, e colaborou no seu Boletín polo menos cun estudo histórico sobre El cer

co de La Coruña . Mais, coñecéseo ou non, estimar, esti~ábao, e seguramente seducido pa

la entusiasta prosa do erudito clérigo, o Bardo fíxolle chegar a La Voz de Galicia, que o 

publicou o 16 de agosto de 191 O, un poema cunha dedicatoria " al señor D. Antolín López 

Peláez, ilustre obispo de Jaca" . O texto, un ha oitava real cun dístico a maiores, foi recolli

do por primeira vez en libro por Carballo Calero3, e non debemos resistir a tentación de re

producilo, tomándoo da moi excelente edición da poesía galega de Pondal levada a termo 

por Manuel Ferreiro4 : 
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5 GoNzALEZ LoPo, D.L .. Froilán de Lu

go .... op. cit., p. 87 e ss. 

P'la súa cara patria e por Castilla, 

aínda rudas, fervente predicaba 

de Cristo a boa fe, pura e sencilla, 

e os montes conmovía e despertaba. 

Súa voz un lobo escuita, ¡oh maravilla! , 

e seu lombo salvage lle prestaba; 

e o filio feroz das gandras duras 

trasportaba as sagradas escrituras. 

¡Tanto pudera a fe do bao Froilán, 

que sempre os patrios ecos nomearán ! 

Non é, certamente, o mellar Pondal, pero é Pondal; e tamén é, se non estamos mal in

formados, o primeiro texto estritamente literario de autor coñecido dedicado ao patrón de 

Lugo. Convén advertir que de todas as anécdotas e aspectos do santo, en detrimento dou

tros milagres ou feitos máis ou menos admirables de atribución máis antiga, o Bardo escolle 

precisamente a única causa que parece interesarlles aos poetas .. . e ao pobo: a vinculación 

lendaria ca lobo, motivo haxiográfico que Froilán de Lugo comparte con varios outros santos, 

e moi famosamente con san Francisco de Asís . Este argumento mítico ou foldórico non apa

rece, como é ben sabido, no relato da vida de Froilán atribuído ao.diácono Xoán : por escrito 

non se rexistra ata finais do século XVI, nas moi alburgueiras páxinas de frei Atanasia de Lo

bera, principal inventor da imaxe actual do naso santo5 . Pero non hai dúbida de que a tradi

ción oral , que o propio Lobera alega como autoridade para este milagre, é moi anterior, pois 

nunha cadeira do coro gótico da catedral de León, feito por volta do 1467, xa se ve san Froi

lán en compañía do lobo cargado de libros, o cal parece postular unha crenza ben consoli

dada, e polo tanto vella xa daquela . 

San Francisco e san Froilán. Pode ser que, para facer o seu poema, Pondal fose convoca

do só polo feito de acharen Froilán un compatriota ilustre e digno, como tal, de ser celebra

do polo Bardo e de integrarse no imaxinario nacional; a referencia final aos "patrios ecos" 

parece confirmalo. Así e todo, talvez conveña non esquecer que Pondal, home de relixiosi 

dade relativamente libre como bo liberal que foi , profesaba non obstante a fe católica nos 

santos, e era precisamente moi devoto de san Francisco, como se ve nun poema que com

puxo un ano antes do seu pasamento: 

Cando eu pasar desta vida 

levádeme á Ponte-Ceso, 

non vestido este meu carpo 

de profano vestimento, 

mas do saial de Francisco 

cingido, humilde, singelo .. . 



Xa que logo, puidera pensarse que a coincidencia mítica 

co seu benquerido santo poeta da súa benquerida Italia incli

nase o corazón de Pondal a tratar do santo galego. Mais nós 

non o eremos. O libro de López Peláez poñía de actualidade 

a figura do patrón de Lugo, e a motivación nacionalista era 

máis ca suficiente para mover a pluma do Bardo, aínda que 

a devoción franciscana lle puidese alegrar un pouco a man. 

Por outra banda, a coincidencia das fábulas do santo um

bro e mais do lucense non é tan grande como xeralmente se 

ere ou deixa crer; é o suficientemente grande como para que 

se poidan asociar, pero intimamente son diversas. E.n realida

de, a historia do lobo de Agobbio, tal como vén contada nos 

Fioretti di san Francesco6, é en canto ao argumento moi de

semellante da lenda de san Froilán, e literariamente moi in

ferior. A sucinta narración froilanesca canónica, de clara 

filiación popular, cheira fermosamente a "conto ao carón do 

lume" , sexa da lareira dunha casa labrega ou dunha rica co

ciña monacal. Pola contra, o milagre que se relata nos Fioretti 

é unha aburrida narración, tres veces máis longa do necesa

rio -e polo tanto unhas dúas veces máis longa do soporta

ble-, que máis ca un conto parece un proceso xudicial, ou 

aínda mellor, a acta de negociación dun contrato de arre

pentimento. Ten de gracioso o afortunado vocativo "Frate 

lupo", que continuamente · repite san Francisco, e desde 

aquela todo o mundo; pero o resto é a miúdo rid ículo: "lr

mán lobo, xa que che prace facer e manter este acordo de 

paz, eu prométoche que farei que os homes desta cidade te 

manteñan sempre mentres vivas, de maneira que nunca máis terás fa me [ ... ).- Pero desque 

che consiga esta graza eu quero, irmán lobo, que ti me prometas que nunca máis lle farás 

mal a ningún home nin a ningún animal" . Naturalmente que o lobo aceptou tan vantaxoso 

trato, que implicaba -ao contrario da servidume á que foi condenado o de Froilán- comer 

sen traba llar, ser perdoado por toda ofensa pasada e non ter que sufrir nunca máis a perse

cución de homes e cans, como san Francisco explica ata a saciedade e formaliza con ceri

monias máis forenses ca pías . Por certo que algúns dos manierismos dos Fioretti 

contaminaron nalgunhas versións a pureza esencial da lenda de Froilán, pero estas adhe

rencias son moi doadas de identificar. 

Na lenda esencial de san Froilán, o lobo sobrevén de súpeto coma un auténtico animal 

salvaxe, e come o burro porque ten fame; entón Froilán reacciona coma un home normal 

-aínda que con poderes extraordinarios, e situado no universo prodixioso do conto fol

clórico- e, xustamente cabreado, imponlle ao lobo o mesmo oficio no que o servía o bu-
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6 Léoa en PETROCCHI, G., Scríttori re

/igiosi del Trecento, Sansoni, Floren

cia, 1974. 



rro. Nada tan natural aparece na historia do lobo de Agobbio, 

onde san Francisco, cunha deliberación milagreira moi buro

crática, va i buscar un lobo que persoalmente non lle fixera 

nada e negocia con el un convenio ru inoso que só un lobo 

particularmente imbécil dubidaría en aceptar. 

Gllcerlo Ba r relro 

N o ano 1927 imprimiuse en Lugo, nos talleres tipográ

ficos de El Progreso, un pequeno e elegante volume 

de poesías titulado Voces interiores, da autoría de Glicerio 

Barreiro7
. Este Glicerio Barreiro, ao parecer oriúndo de Ferrol, 

pero nacido en Mieres segundo a información verbal que po

sufmos8, foi probablemente un pobre infeliz, e morreu en 

1928 aos corenta anos, non moito despois de ficar viúvo. Tra

ballaba para El Progreso en labores, coido, máis ben xorna

leiras ca propiamente xornalísticas e, sendo como era un 

humilde empregado administrativo, intentou propiciar o pa

triciado lucense servíndolle de tiraboleiro poético: ademais 

dalgúns bos poemas de amor e morte, os seus libros conte

ñen gran copia de louvanzas topográficas localistas e unha 

cantidade proporcionada de incens.o verbal queimado en ho

nor de diversos poderosos, coma tal o director e propietario 

do xornal que lle pagaba o seu salario ou o_ alcalde dinami- • 

teiro Angel López Pérez, que andaba empeñado en tirar a. 

VOCES 
INTERIORES 

Portada do libro Voces 

interiores, Glicerio Barreiro , 

El Progreso, 1927. Biblioteca 

Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

1 BAA AEIRO , G., Voces interiores. 

Otros poemas, Lugo, 1927. 
8 Debémoslla a Juan Soto, cronista 

olicial da provincia de Lugo. Tamén el 

nos Informa do segundo apelido do 

poeta, que era Freire. 
9 Por El Progreso de Lugo en 1993. 

Distrlbufuse ca xornal en quiosco, non 

en librarías. 

muralla contra toda a intelixencia de Lugo. Na súa curta vida, 

Glicerio Barreiro publicou catre libros de versos -dos cales só 

puidemos ler tres-, todos en castelán, e foi tamén autor dunha zarzuela en galego, Amor 

na cume, que se representou en Vigo pero non debeu chegar a imprimirse. En galego publi

cou tamén algúns contos e poemas soltos na prensa periód ica . Poeta de vocación t ipicamen

te modernista, non deu superado de todo certos vicios sintácticos decimonónicos, pero ás 

veces é bo, e case sempre correcto; talvez o seu mellor libro sexa Rosas negras, aínda que o 

titulado Lugo A/bum. Aspectos y semblanzas -o único que foi reimpreso9- ten un notable 

interese local. 

Os libros de Glicerio Barreiro son hoxe pezas extraordinariamente ra ras, e como detalle 

curioso anotaremos que os exemplares que nós lemes fóronlle regalados á Biblioteca Provin

cial de Lugo polo poeta Manuel María no ano 1953, segundo consta manuscrito neles por 

outra man. 

O derradeiro poema de Voces interiores, titulado "San Froilán, el lobo y el milagro", ex

plfcase perfectamente desde o programa vital do pobre poeta oficinista, ansioso de ser aco

llido pola boa sociedade local como vate máis ou menos oficial; o tema, a glorificación do 

patrón da cidade, tiña que ser moito do gusto das forzas vivas naqueles miserables tempos 



da ditadura de Primo de Rivera. Pero o poema, co seu saudoso recendo de época, parécenos 

merecente de ser rescatado sequera por un día do absoluto esquecemento en que xace 

-nunca, que saibamos, foi reeditado, e talvez non cheguemos a media ducia as persoas vi

vas que o ternos licio. 

San Francisco de Asís en un místico arrobo 

le !Jamó hermano al lobo. 

De él vencida su saña, 

a San Froilán un lobo lo acompaña, 

manso como cordero al lado del pastor 

por un dulce milagro del Señor. 

*** 

Cuentan que el Santo un día, 

que en sus cautas fructíferas andanzas 

de apóstol de cristiana profecía, 

sembrador de celestes esperanzas, 

iba por despoblado, caballero 

a lomos de un pollino 

y de pronto al camino 

le salió el lobo fiero 

que devoró al jumento y dejó en tierra 

alforjas y montura y caballero. 

Era en tiempos felices del milagro sublime, 

del milagro que la virtud encierra 

de videncia en doctrina que redime, 

de prodigiosa conversión venero. 

Y así, al hallarse en solitaria sierra 

sin otro valimiento, 

resuelve San Froilán del milagro el portento. 

Su doctrinal le dicta: " A aquel que yerra, ' 

redimirá su yerro penitencia ." 

Y anulando la libertad bravía 

al lobo el yugo impuso de obediencia: 

"Si voraz e imprudente, 

me has privado de mi cabalgadura, 

por el don del milagro que me envía 



'º Cinco /endas escritas por Darlo 

Xohán Cabana e debuxadas por Xohán 

Balboa, Deputación de Lugo, Lugo, 

1993. 

mi Dios Omnipotente, 

a tus lomos de indómito alforjas y montura 

portarás obediente ... " 

*** 

Y vencida su saña 

por un dulce milagro del Señor, 

a San Froilán el lobo le acompaña, 

manso como cordero al lado del pastor. 

Resulta moi interesante a relación que se establece nos dous primeiros versos entre o san

to italiano e o gal ego; pero máis curiosa é aínda a expresión "en un místico arrobo", porque 

tanto o misticismo como o arroubo están absolutamente ausentes no legalista relato das Flo

riñas de San Francisco; certo é que "arrobo" ten a útil particularidade de ser un ha das esca

sas rimas castelás de "lobo", e unha vez que poñemos o substantivo· "arrobo", o epíteto 

"mfstico" resulta case obrigatorio. Case nos dá mágoa que o poeta non rimase tamén "mi

lagro" con "onagro", empregando esta palabra como sinónimo de burro ... Pero o mellar do 

poema é sen dúbida o remate, a pesar de que os años raramente camiñan ao ·éarón dos pas

tores, costume que si teñen os cans, que por semellanza de especi~ ben poderían reclamar o 

honor de figurar na comparanza, se non fose pala condición bisílaba do seu nome "perro" . 

A narración dos feítos busca, evidentemente, os fulgores modernistas, pero en conxunto de

corre un pouco torpe, cun verbalismo algo tatexo, e ademais fica deslucida por algunhas ou- . 

tras fraquezas métricas -rimas de rebo, defectos de acentuación do verso-. Así e todo, para 

salvagardar a pequena gloria poética que lle poida tocar a Glicerio Barreiro -por quen con

fesamos sentir unha simpatía un pouco irracional-, queremos avisar que esta non é a me

llar, nin moito menos, das súas poesías. 

D ebemos escusarnos de que o seguinte poema que traemos a canto sexa da autoría de 

quen asina este artigo, consideración que en realidade xa nos debía disuadir de incluí

lo, isa aínda sen termos en canta a escasa calidade dos versos. Pero para a inxustificable vai

dade de meterse un mesmo nesta breve relación hai unha escusa de peso que ten moito 

aspecto de razón : o libro en que se publicou está ilustrado polo extraordinario debuxante lu

cense Xan Balboa, que condescendeu en enriquecer o prescindible texto con dúas estampas 

de gran beleza, dignas de figurar entre as mellares representacións artísticas de san Froilán . 

Así, de contrabando, poden os nasos versos ingresar aquí como pretexto para introducir na 

exposición estes magníficos debuxos, xa que eles foron -e este mérito ninguén llelo vai po

der negar- o que moveu a man do artista . 

O poema, longamente titulado Como o lobo fixo amistanza cun home de Lugo que se 

chamaba Froilán, foi publicado en 1993, aínda que se escribira, xunto co resto do libro'º, po-



lo menos doce anos antes. Trátase dun romance octosilábico que conta, como non, a histo

ria de Froilán e o lobo; pero -e esta é a súa única orixinalidade- neste caso é o lobo quen 

conta o conto, do que, como é lóxico, está excluído todo motivo relixioso. 

Non vos riades do lobo 

que xa case nin é can ... 

A intención do autor ao escribir esta lenda, se non 

nos equivocamos -e sería difícil, aínda que de ningunha 

maneira imposible, equivocarse sobre as propias inten

cións-, foi algo semellante á de Pondal, aínda que cin

guida aos eidos da chamada literatura infantil. Segundo 

é ben sabido, a literatura infantil galega foi, como reali

dade extensa, un fenómeno bastante serodio, pois ben 

difícil é que exista unha literatura infantil considerable 

nunha lingua antes desa lingua ensinarse nas escolas. 

Pouco antes da morte do Ditador, unha serie de libros 

fundacionais -de Manuel María, Xohana Torres, Xosé 

Neira Vi las, Carlos Casares ... - puxeron as primeiras pe

dras sistemáticas duri edificio que outros, despois, axuda

mos a levantar como puidemos e soubemos. O meu libro, 

que non se publicou no seu tempo, e que en realidade, 

polas súas estrañas circunstancias editoriais, careceu des

pois dunha difusión normal, formaba intencionalmente 

parte da segunda vaga desta tarefa, e por motivos emi

nentemente patrióticos intentaba presentarlles aos rapa

ces algúns aspec~os da materia lendaria de Galicia : 

Breogán e lth, o rei don García, María Castaña, María So

liña ... E o lobo metido a burro por un home chamado 

Froilán, triste figura animal que para o autor ata parece 

máis interesante que a do propio domesticador. 

A légranos poder dicir que para Julio Llamazares -ese varudo e saudoso escritor leonés 

nacido nunha vila, Vegamián, que xa non existe-, a figura interesante é tamén a do 

lobo e non a do santo. En El río del olvido, que se debeu publicar en 1990, pero que coñe

cemos por unha edición de peto posterior11, Llamazares narra unha viaxe polas súas terras 

altas do norte de León . Ao chegar a Valdorria, ondeé a ermida de San Froilán, o viaxeiro tra

ba amizade cun pobre can de ninguén que ten unha pata inútil por culpa dun accidente. 

Cando o viaxeiro se dispón a subir os trescentos sesenta e cinco chanzas da escaleira que 

conducen á ermida: 

San Froilán e o lobo, en Cinco 

lendas escritas por Darío Xohán 

Cabana e debuxadas por Xohán 

Balboa, Lugo, 1993. Biblioteca 

Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

11 LLAMAZARES, J., El rfo del olvido, 

Seix Barral, Barcelona, 1995. 



12 MIRANDA, X., O demo á ore/la, Xe

rais, Vigo, 1996. 

" Le acaricia la cabeza y le dice que le espere. El animal le obedece y se queda 

mirándole, parado entre las piedras, con una gran tristeza. Es la tristeza muda 

y dócil de quien nació para correr por estas trochas peñas y que sabe que qui

zá nunca más podrá ya volver a hacerlo. 

"Esa misma tristeza fue quizá la que invadió un día a otro perro -aquél 

más negro y más fiero-, que, hace ya muchos años, al decir de la leyenda, 

apareció por estas peñas por las que ahora va el viajero despacio, con cuida

do, sin atreverse siquiera a mirar a su derecha para comerle el burro al ermita

ño que en Valdorria se había establecido y por aquí tenía su cueva . Pero al lobo 

-que tal era en realidad la verdadera condición del perro- el burro se le atra

gantó antes aún de que hubiera podido empezar a comerlo. No había acaba

do todavía de matarlo cuando, de repente, apareció el ermitaño entre las 

peñas y, henchido de fervor y de iracundia franciscanas, hizo ponerse de rodi

llas a la fiera, la bendijo, le arrancó el arrepentimiento por la fuerza y, luego, 

le puso las alforjas del jumento y la obligó a subir durante varios meses las pie

dras necesarias para acabar la ermita que, con ayuda del burro, estaba cons

truyendo en lo más alto de la peña" . 

A grave prosa musical de Llamazares conta a historia cunha economía ben 'difícil de igua

lar, e a estrañeza da perspectiva produce verdadeiro arrepío, e unha simpatía irresistible -po

lo menos para nós- polo lobo escravizado. Llamazares escribe un dos casteláns máis belos 

de España -excelencia que parece compartir con outros prosistas leoneses coma José María 

Merino e Luis Mateo Díez-, e a súa escrita reconforta, nestes tempos de astenia verbal, po- . 

la sabedoría rítmica e a riqueza lingüística. Pero reconforta tamén pola moi hábil estratexia 

narrativa : o tránsito de can a lobo, a aparición do túzaro ermitán "henchido de fervor y de 

iracundia franciscanos" . Por unha banda, a conxunción insólita de "fervor" e "iracundia" é 

de seu un magnífico achado; pero o brutal anacronismo do adxectivo é xa dunha eficacia de

moledora, que converte esta frase nunha preciosa bomba capaz de destruír traidoramente 

calquera simpatía polo santo anacoreta .. . Ademais, se a intención de Llamazares era inco

modarnos con el, escolleu xustamente a versión máis adecuada para conseguilo, versión que 

supoñemos ser a propia e específica de Valdorria, pois mitifica de camiño a construción da

quela ermida . Certamente, que un lobo sexa abrigado a carrexar libros porque matou o bu

rro que os portaba non deixa de ter certa xustiza poética, e ademais tampouco non é un acto 

que chame a atención por cruel; pero forzar un lobo a traballar de peón da construción en 

plan escravo non esperta ningunha simpatía polo fanático albanel. 

E chegamos ao derradeiro texto. Talvez un dos libros máis fermosos de Xosé Miranda se

xa O demo á orel/a 11
, que contén dezaoito breves contos históricos -case quixeramos 

dicir minúsculas novelas históricas- situados desde o Paleolítico á ldade Moderna. Pero esta 

evidente intención enciclopédica non debe facer pensar que os relatos parezan deliberados 



ou inventados adrede; non, a gran maioría deles son cantos que parecen "inevitables", pro

duto das auténticas obsesións do autor e non de ningún programa literario. Entre os mella

res -os mellares son en realidade case todos- figura ao noso parecer o titulado Hamo 

homini lupus, que naturalmente trata doutra maneira o mito de san Froilán . 

Miranda, que comparte connosco unha paixón desmesurada por escritores como Marce! 

Schwob, constrúe un relato moi complexo e cunha forte carga simból ica . Non queremos re

contar palidamente aquí un conto tan ben contado polo autor: a nosa pretensión é facerllo 

ler a quen aínda non o fi xo. Si podemos dicir que neste conto o lobo é un animal ambiva

lente -dous animais ou animal bifronte-, e que o protagonista da historia non é o propio 

Froilán : Miranda postula un rapaz que quere emular o maduro e xa acreditado anacoreta, e 

no que se reproducen as circunstancias vitais deste, incluída a natureza lucense, agás unha 

moi esencial : que por máis que se humilla e se marteira permanece soberbio. O seu éxito é 

enorme, mesmo maior có de Froilán . Pero é precisamente de éxito do que morre, pois a súa 

ambición inicial de emular a Froilán transfórmase en auténtica blasfemia : pretende superar in

cluso a Cristo. Nun final tráxico da súa peripecia, Miranda transforma en vívida materia na

rrativa a interpretación moral máis acaída da historia de san Froilán : o lobo como símbolo das 

paixóns, que poden vencerse ou non, e moi especialmente da devandita soberbia que, como 

calidade luciferina que é, se considera nai de todos os pecados. 

Pero no conto de Xosé Miranda hai aínda máis musas. A semellanza -non tan grande, 

como vimos- entre a historia dos santos Froilán e Francisco é moi habilmente reforzada 

neste conto polo fe ito da peregrinación galega do bo santo de Asís e polo rastro -nin se

quera insinuado- da lenda segundo a cal o convento franciscano de Lugo foi fundado per

soalmente polo seu patrón . Menos importante nesta identificación é o feito de os dous 

santos seren celebrados en días consecutivos, o 4 e o 5 de outubro, pero esta coincidencia 

tamén axuda o seu . A imaxe final, no Paraíso, cos tres protagonistas humanos e unhas som

bras lupinas imprecisas -que non se sabe ben se están ou non están, pero que real[T1ente 

están-, pecha con broche de ouro un conto que na nosa opinión, e dentro do que coñe

cemos, é o texto literario máis belo e máis complexo que se ten escrito sobre a ·1enda de san 

Froilán e o lobo. 
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l. As orixes cristiás de Lugo. 

Do mundo paleocristián á repoboación 

de Odoario (séculas V-VIII) 

1 / páx. 58 e 61 

Restos da igrexa de Santa Eulalia 

de Bóveda 

Segunda metade do século IV 

Mármore 

Medidas variadas 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv. : do 221 ao 243 

2 / páx. 65 

Crismón de Quiroga 

Segunda metade do século IV-primeira 

metade do V 

Mármore branca con vetas 

82 x 6 cm 

Procedente da capela da Nosa Señora da 

Ermida, Quiroga (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 244 

3 / páx. 33 

Trinta moedas baixoimperiais atopadas 

en Lugo 

Séculas 111-IV 

Cobre 

2,2-2,3 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 320-351 

4 /páx. 41 

Restos dun cancelo visigótico da 

cidade de Lugo 

Principios do século VII 

Xisto 

108 x 38 x 14 cm 

Procedente dun pozo próximo á capela de 

San Roque, Lugo 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 249 

5 / páx. 40 

Restos duns cancelas visigóticos de 

Saamasas 

Finais do século Vl-comezos do VII 

Mármore 

Medidas variadas 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv. : do 245 ao 248 

61 páx. 39 

Lámpada paleocristiá 

Século IV 

Bronce 

5 x 6 x 4 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1943 

7 / páx. 32 

Lucerna romana 

Séculas 111-IV 

Barro 

10 x 7 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 213 

8 / páx. 54 

Vaso lacrimal romano 

Séculas IV-V 

Barro 

10 x 6 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv. : 212 

11. A época de san Froilán: do 

Asturorum Regnum aos inicios do 

Reino de León. Unha cultura de 

fronteira (séculas IX-X) 

9 

Beato de Tábara 

Facsímile 

Editorial Testimonio, 2003 

Pergamiño encadernado en pel 

37 x 25,5 x 5 cm 

Madrid, Archivo Histórico Nacional 

Catalogación: AHN 

BIBLIOTECA, nº rex. 31047 

10 / páx. 114 

_Modillón de rolo 

Século X 

Granito 

40,5 x 31 ,5 x 17 cm 

Sobrado (A Coruña), mosteiro de Santa 

María de Sobrado dos Monxes 



11 / páx. 118 e 119 

Réplica da cruz doada no 874 polo rei 

Afonso 111 á catedral compostelá 

(desaparecida en 1906) 

Obradoiro Angel, S.L. 

Santiago de Compostela, 2003-2004 

Ouro, xema, cristal de rocha e esmalte 

46 x 44,5 x 2 cm 

Santiago de Compostela, S.A. de Xestión 

do Plan Xacobeo 

12 / páx. 18 

Capitel 

Finais do século VIII 

Granito 

44 x 50 x 50 cm; base (diám.) 28 cm 

Sarria (Lugo), igrexa parroquial de San 

Pedro de Seteventos 

13 / páx. 20 

Capitel califal 

Procedente de Medina Azahara 

Finais do século X 

Mármore 

32 x 33 x 45 cm 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

Nº inv.: 39 

14 I páx. 88 

Xerra de época califal 

Século X 

Cerámica 

23x16cm 

Procedente dunha escavación na cidade 

de Astorga 

Museo de León 

15 / páx. 115 

Fragmento de modillón de Vilanova 

dos Infantes 

Segundo terzo do século X 

Granito 

29x17x10cm 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

Nº inv.: 17 

16 / páx. 104 

Cruz de Santo Adrián de Amiadoso 

Século X 

Granito 

40 x 39 x 22 cm 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

Nº inv.: 2762 

17 / páx. 97 

Imposta procedente da igrexa de San Xes 

de Francelos, Ribadavia (Ourense) 

Segunda metade do século IX 

Granito 

47 x 22 x 50 cm 

Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

Nº inv. : D.X.0149 

18 / páx. 103 

Lápida con inscrición de cruz latina. 

Castelo-fortaleza de Afonso 111 en Oviedo 

Época de Afonso 111 (866-91 O) 

Pedra calcaria branca 

83 x 81 x15cm;mo~ura:8cm 

Oviedo, Museo Arqueológico de Asturias 

Nº inv.: 83 

111. Lenda, peregrinación e culto 

eucarístico: 

a catedral de Lugo no século XII 

19 / páx. 23 

Capitel 

Finais do século XII-principios do XIII 

Granito 

36 x 53,5 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

20 / páx. 23 

Capitel 

Finais do século XII-principios do XIII 

Granito 

35 x 54 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

21 / páx. 22 

Cruz románica 

Século XII 

Bronce 

36,5 x 45 cm 

Procedente de Santa María 

de Meira (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2066 

22 

Crucifixo procedente da tapa dun libro, 

posible evanxeliario 

Obradoiro de Limoges, Século XIII 

Esmalte sobre cobre 

22 x 17 cm 

Procedente do Courel (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2062 
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Crucifixo procedente da tapa dun libro, 

posible evanxeliario 

Obradoiro de Limoges, Século XIII 

Esmalte sobre cobre 

32 x 18,5 cm 

Procedente da igrexa de San Miguel de 

Piñeira, Sarria (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1705 

24 

Crucifixo procedente da tapa dun libro, 

posible evanxeliario 

Obradoiro de Limoges, Século XIII 

Esmalte sobre cobre 

29,5 x 18,5 cm 

Procedente da igrexa de Santo André das 

Nogais (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1704 

25 / páx. 24 

Ofrenda eucarística 

Ca. 1200-1220 

Granito 

33 x 39 cm 

Procedente da igrexa parroquial de Santa 

Cruz da Retorta, Guntín (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

26 / páx. 139 

Sartego_chamado de santa Froila 

Ca. 1173 

Mármore e granito 

Catedral de Lugo, Capela de San Froilán 

IV. Na encrucillada baixomedieval. 

O culto a san Froilán 

e o camiño xacobeo no século XV 

27 / páx. 150 

Die Wa/fart und Strass zu Sant Jacob 

Hermann Künig von Vach 

Estrasburgo, 1495 

Papel 

21 O x 1 50 x 1 O mm 

Alemaña, Staatsbibliothek zu Berlin 

Nº inv.: 8° INC2544 

28 

Reprodución da portada do libro Die 

Walfart und Strass zu Sant Jacob 

Hermann Künig van Vach, Estrasburgo, 

1495 

Serigrafía 

Santiago de Compostela, S.A. de Xestión 

do Plan Xacobeo 

29 I páx. 153 

Santiago peregrino 

Escala burgalesa. Estilo hispano-flamengo 

Ca. 1500 

Madeira de carballo con restos de 

dourado e policromía 

33,5 x 11 ,5 x 9,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo das 

Peregrinacións 

Nº inv.: D-195 

30 / páx. 155 

Santiago peregrino 

Obradoiro castelán (?), segunda metade 

do século XV 

Madeira de piñeiro castelán 

91 x 26 x 19cm 

Santiago de Compostela, Museo das 

Peregrinacións 

Nº inv.: D-212 

31 / páx. 156 

Anel 

Obradoiro leonés, século XVIII 

Acibeche tallado e puído 

2 (diám.) x 0,3 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/169) 

32 / páx. 156 

Anel-amuleto con figa 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado e puído 

2 (diám.) x 0,4 cm 

- Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/171) 

33 I páx. 156 

Doa prismática 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado e puído 

1 x 1 x 0,4 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/174) 
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Doa de colar ou rosario 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII (?) 

Acibeche tallado e puído 

2,3 x 0.7 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de león 

(96/1/177) 

35 / páx. 156 

Fragmento de figa 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado e puldo 

1,5 x 1,1 x 0,6 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Sa lvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/1 78) 

36 

Adorno circular 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche (?) tallado e calado 

2 (diám.) x 0,8 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/179) 

37/ páx. 156 

Rosario 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado e puldo 

Sen medidas 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/180) 

38 / páx. 156 

Colgante ou agremán 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado e puldo 

3,9x2,1 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/182) 

39 I páx. 156 

Colgante 

Obradoiro leonés, séculas XVII-XVIII 

Acibeche tallado, inciso e puldo 

3 x 3,5 x 0,3 cm 

Procedente da necrópole da igrexa de San 

Salvador de Palat de Rey (León) 

Museo de León 

(96/1/183) 

40 / páx. 25 

Ara con inscrición NYMPHIS M VI P LON 

GINIANUS 

Séculas 1-111 

Granito 

47 x 38 x 27 cm 

Procedente das termas públicas de Lucus 

Augusti 

Balneario de Lugo. Consellería de Cultura 

e Deporte 

41 / páx. 25 

Ara con inscrición NYMPHS L VAL M 

Séculas 1-111 

Granito 

45,5 x 38·,5 x 21 ,5 cm 

Procedente das termas públicas de Lucus 

Augusti 

Balneario de Lugo. Consellerla de 

Cultura e Deporte 

42 / páx. 158 

Cruz procesional 

Primeiro terzo do século XVI 

Prata 

75 x 40 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1786 

V. A festa barroca. 

Exaltación contrarreformista 

e cerimonial litúrxico 

43 / páx. 84 e 209 

Brazo-relicario de san Froilán 

Doazón de don Alonso López Gallo, bispo 

de Lugo de 1612 a 1624 

Obradoiro de Madrid, clrculo de Juan de 

Arfe(?), 1614 

Prata 

66 x 24 x 20 cm; ancho da parte superior 

da man: 15 cm 

Marcador: Alonso Garcla de Sahagún 

(prateiro e marcador da Casa Real) 

Punzón: G / SAHA 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

44 / páx. 219 

San Froilán 

Francisco de Maure ?, (1615-1625) 

ou obradoiro compostelán ?, 1673 

Madeira policromada 

170 x 65 x 45 cm 

Catedral de Lugo, retablo maior da capela 

de San Froilán 
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Táboa de san Bieito 

Francisco de Moure, principios 

do século XVII 

Madeira 

95 x 53 cm 

Procedente de Santa María 

de Meira (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1722 

46 / páx. 246 

Cruz procesional 

Segundo terzo do século XVII 

Prata na súa cor e sobredourada 

85 x 46,5 cm; hasta: 155 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv. : 2071 

47 

Cruz procesional 

Segundo terzo do século XVIII 

Prata 

80 x 42 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2001 

48 / páx. 27 

Cruz procesional 

Segundo terzo do século XVII I 

Prata na súa cor e sobredourada 

52 x 33 cm 

Proced~nte da igrexa de Santiago de 

Cereixedo, Cervantes (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 1764 

49 / páx. 250 

Hisopo e acetre 

Segundo terzo do século XVIII 

Prata 

Hisopo: 27 x 7 cm; acetre: 19 x 17,5 cm 

Procedentes da igrexa de Santa María de 

Castelo, Taboada (Lugo) 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2180 e 2181 

50 / páx. 251 

Incensario 

Primeiro terzo do século XVIII 

Prata 

21 x 13 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2177 

51 / páx. 253 

Naveta 

Primeiro terzo do século XVIII 

Prata 

15,5x18cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2178 

52 / páx. 254 

Cáliz 

Principios do século XVII· 

Prata 

23,5 x 15 cm 

Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

Nº inv.: 2176 

53 / páx. 73 

San Froilán 

M. Rebollo, 1826 

Prata na súa cor e sobredourada 

36,5 x 16 cm 

León, Museo Catedralicio Diocesano 

VI. Feiras e festas de San Froilán. 

O Lugo da memoria (séculos XIX-XX) 

54 

Traxes da Terra Chá (de muller) 

e de Chantada (de home) 

Tea 

150 x 50 cm 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas. 

Depósito da Deputación Provincial 

da Coruña 

Nº inv.: 948-949 

55 / páx. 259 

Estribos 

Século XVIII (?) 

Madeira e metal 

22 x 13 x 13 cm 

Betanzos (A Coruña}, Museo das Mariñas 

Nº inv.: 910 

56 

Ferrado 

1815 (?) 

Madeira 

_ 56 x 28,5 x 17,5 cm 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

Nº inv.: 2156 

57 

Romana 

Ferro 

27 x 40 cm 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

Nº inv.: 334 



58 / páx. 259 

Balanza 

Ferro 

28 x 65 x 33 cm 

Betanzos (A Coruña), Museo das Mariñas 

Nº inv.: 407 

59 / páx. 261 

Cántaro de medida 

Cerámica de Gundivós, séculas XVIII-XIX 

38 x 34 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

60 / páx. 261 

X erro 

Cerámica de Gundivós, séculas XVIII-XIX 

20 x 19cm 

San tiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

61 / páx. 261 

Floreiro 

Cerámica de Gundivós, 1950-1960 

19 x 25 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

62 / páx. 260 

Barreñón 

Cerámica de Bonxe, 1950-1960 

32 x 45 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

63 I páx. 260 

Prato 

Cerámica de Bonxe, 1950-1960 

25 x 4,5 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e García Ayaso 

64 / páx. 260 

Xerra de augardente 

Cerámica de Bonxe, 1950-1960 

30 x 20 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcfa-Alén e Garcla Ayaso 

65 / páx. 261 

Pota 

Cerámica de Mondoñedo, séculas XVIII

XIX 

21 x 18 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

66 I páx. 261 

Cazo 

Cerámica de Mondoñedo, séculas XVIII

XIX 

7 x 14 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcla-Alén e Garcla Ayaso 

67 / páx. 261 

Cazolo 

Cerámica de Mondoñedo, principios do 

século XX 

9 x 7,5 cm 

Santiago de Compostela, Colección 

Garcfa-Alén e García Ayaso 

68 

Arado 

Procedente de Sesmil. Santa Isabel da 

Enciñeira, Quiroga (Lugo) 

Madeira e metal 

51,5 x 137 x 37,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 7179 

69 

Fo u ce 

Procedente de Sesmil. Santa Isabel da 

Enciñeira, Quiroga (Lugo) 

Madeira e metal 

48,5 x 15 x 8 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 7168 

70 

Gadaña 

Procedente de Santa Maria 

de Bacoi, Alfoz (Lugo) 

Ferro 

67 x 8 x 10 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv. : 4364 

71 

Gadaño 

Procedente de Santa María 

de Bacoi, Alfoz (Lugo) 

Ferro 

27 x 9,5 x 5,7 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4362 



) 

72 . 

Legón 

Procedente de San Xurxo do Cadramón, 

O Valadouro (Lugo) 

Madeira e metal 

84 x 22 x 10,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4374 

73 / páx. 267 

Cesto 

Procedente de Vilachá. Santa María de 

Xerdiz, Ourol (Lugo) 

Vimbio 

39,5 x 77,5 x 52 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 8988 

741 páx. 267 

Cesto carrá 

Procedente de Saber (Lugo) 

Vimbio 

97 x 57,7 x 55 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4747 

75 / páx. 267 

Cesto do bago 

Procedente de Santa Eulalia de Frexulfe, O 

Valadouro (Lugo) 

Vimbio 

30,5x40x41 cm 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 

Galega 

Nº inv.: 4382 

761 páx. 267 

Paxe 

Procedente de Viveiro (Lugo) 

Vimbio 

27 x 50 x 42 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 641 

77 

Choca 

Procedencia descoñecida 

Metal 

28 x 13 x 10,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 1189 

78 

Colar da campá 

Procedente da Fonsagrada (Lugo) 

Coiro e metal 

57 x 7,7 x 7,7 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 8954 

79 

Estribos 

Procedentes da Fonsagrada (Lugo) 

Metal 

17 x 13x17,5cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 8888 

80 

Sela de montar 

Procedente de Terras do Ulla 

42 x 70 x 49 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 3057 

81 

Xugo mixto 

Procedente da Fonsagrada (Lugo) 

Madeira 

115 x 53 x 6 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv. : 8885 

82 

Xugo de mulida e mulidas 

Procedente de Vilar. 

San Vicente de Vilamor. Folgoso 

do Courel (Lugo) 

Madeira 

133x35 x 16cm 

Santiago de Compostela, Museo 

_ do Pobo Galega 

Nº inv. : 8870 

83 / páx. 265 

Ola do leite 

Procedente da provincia de Lugo 

Madeira e metal 

57 x 25,5 x 25,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4724 



84 / páx. 265 

Queixeira 

Procedente da Fonsagrada (Lugo) 

Madeira 

11 x 17,5 x 17,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 8889 

85 

Fusa 

Procedente de Palas de Reí (Lugo) 

Metal e madeira 

24,7 x 1,7 (diám.) cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 7702 

86 

Roca 

Procedente de Palas de Reí (Lugo) 

Metal e madeira 

79,7 x 4,2 (diám.) cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv. : 7703 

87 / páx. 262 

Madroñas 

Procedentes da provincia de Lugo 

Madeira 

11,5 x 28,5 x 12 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4951 

310 

88 I páx. 262 

Zocas 

Procedentes de Vilaúde. San Pedro de 

Mor, Alfoz (Lugo) 

Madeira 

10 x 30 x 13 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv. : 4355 

89 

Zocos 

Procedentes de Santiago de Compostela 

Madeira 

15 x 28,7 x 9,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 9044 

90 / páx. 272 

Caldeira do polbo 

Procedente de Mondoñedo (Lugo) 

Metal 

40 x 50,5 x 49,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo do Pobo 

Galega 

Nº inv.: 3961 

91 / páx. 272 

Prato para o polbo 

Procedente da provincia de Ourense 

Madeira 

24 (diám.) x 3 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 879 

92 

Candil 

Procedente de Roxos. Santa María de 

Villestro, Santiago de Compostela 

Metal 

18x7,1 x 7,5 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4675 

93 

Cuarta de ferrado 

Procedente de Figueiras. San Mamede de 

Oiras, Alfoz (Lugo) 

Madeira 

12 x 37 x 18 cm 

Santiago de Compostela, Museo 

do Pobo Galega 

Nº inv.: 4390 

94 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

A Coruña, Imprenta Roel, 1954 

Papel 

96 x 70 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

95 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Autor: Boy 

A Coruña, Imprenta Roel , 1955 

Papel 

90 x 66 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 



96 . 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Lugo, Gráficas Bao, 1965 

Papel 

51 x 72 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

97 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Estudios Sarry 

Lugo, Gráficas Bao, 1968 

Papel 

82 x 60 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo · 

98 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Estudios Sarry 

Lugo, 1974 

Papel 

88 x 56 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

99 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Isaac Dfaz Pardo 

Imprenta Martfnez Sarceda, 1977 

Papel 

53 x 41 cm 

Bibliotes:a Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

100 / páx. 263 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Boente, Imprenta Martfnez Sarceda, 1978 

Papel 

71 x 50 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

101 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Boente 

Lugo, Imprenta Gayoso, 1981 

Papel 

63 x 45 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

102 

Cartel orixinal da festa de San Froilán 

Lugo, Imprenta Bao, 1984 

Papel 

61 x 42 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

103 

Custodios de Lugo 

Gregario Sánchez, 2004 

Técnica mixta sobre cartón 

62 x 44 cm 

Colección do autor 

104 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

1904 

Papel 

16 x 10,5 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nºinv.: R-11922. P-4 

105 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

A Coruña, Imprenta Valladares, 1932 

Papel 

25x17cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75913 

106 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

A Coruña, Tmprenta Valladares, 1934 

Papel 

_ 24x17,5cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75918 

SF1934 

3n 



107 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Aurora, 1948 

Papel 

16 x 11 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv. : R.11922 

P-4 

108 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Sa rria, Viúva de Felipe Rodríguez, 1951 

Papel 

22x 16cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R. 75912 

109 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Bao, 1952 

Papel 

22 x 15.7 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75910 

P-4 

312 

110 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Bao, 1953 

Papel 

25x17cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75890 

111 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Aurora, 1955 

Papel 

25x18cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75905 

P-4 

112 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

1958 

Papel 

24 x 11,5 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv. : R.11437 

P-4 

113 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Imprenta Sánchez, 1960 

Papel 

25x17,3cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv. : R.75892 

P-4 

114 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Bao, 1965 

Papel 

20x14cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv. : R.75931 

P-5 

115 

Programa de man orixinal das festas de 

San Froilán 

Lugo, Gráficas Bao, 1970 

Papel 

16 x 11 cm 

Biblioteca Pública do Estado e da 

Deputación Provincial de Lugo 

Nº inv.: R.75921 

P-5 



116 
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