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1. Etapas

          Gallaecia é  un  territorio 
« inventado » polos romanos. A finais do 
século  IV  estaba  dividido  en  tres 
conventos  xurídicos  (lucense, 
bracarense  e  asturicense)  con  capitais 
respectivas  nas  actuais  Lugo,  Braga  e 
Astorga.  Os  galecos propiamente ditos 
eran  os  habitantes  dos  conventos 
lucense e bracarense, limitados ao leste 
polo río Navia, as montañas orientais da 
actual  Galicia  e  as  estribacións  da 
rexión  de  Tras-Os-Montes  en  Portugal, 
ata  o  río  Douro;  ao  oeste,  o  océano 
Atlántico e ao norte o Cantábrico son os 
límites  naturais  desta  rexión  de  forte 
unidade  cultural.  Un  área  que  se 
manterá  con  características  comúns 
durante  toda  a  Alta  Idade  Media 
(séculos V a X).

Sobre a antiga Gallaecia romana, a partir do ano 409, asentáronse principalmente os 
suevos, pobo xermánico procedente do norte de Europa. O seu rei Hermerico asinou, sobre o 
410, un pacto (foedus) co emperador romano Honorio; por el, os suevos creaban o primeiro 
reino xermánico de Europa, a cambio de recoñeceren a supremacía imperial, manteren a paz 
e defenderen o territorio. 

Os suevos fixeron de Braga a súa capital, ampliaron os seus dominios cara ao Texo, 
abandonaron o arrianismo en tempos do rei Requiario -para fundírense mellor coa poboación 
cristiana  galaico-romana-  e  instituiron  unha  división  territorial  que  se  manifesta  no 
Parroquial Suevo e consolidaron as fronteiras do reino a mediados do século V, unha vez que 
os visigodos de Teodorico saquearon Braga (456) e decapitaron ao rei Requiario.
Unha herdanza...

        O Parochiale suevorum (Parroquial suevo) ou 
Divisio  Theodemiri  é  un  manuscrito  da  segunda 
metade do século VI no que se reflicte a organización 
administrativa  e  eclesiástica  do  Reino  suevo  da 
Gallaecia, contendo unha relación de 134 parroquias 
agrupadas  en  13  dióceses.  O  manuscrito  tamén 
menciona  a   existencia  de  pagus  (distritos) 
especificamente suevos. 
       A parroquia é unha institución que apareceu na 
época sueva, se fragmentou no inicio do século XII, e 
se  mantén  ata  a  actualidade  como  elemento  de 
adscrición do individuo. « O paisano é da parroquia,  
non  do  concello:  o  señor  Perfecto  Cabanelas  é  do  
lugar de Souto do Río na parroquia de Santa Cruz de  
Arrabaldo.  A ninguén  se  lle  ocorre  dicir  que  é  do  
Concello de Canedo” , escribía Otero Pedraio en 1927.

• Olla un vídeo da serie « Historias de Galicia » sobre a parroquia:
http://www.youtube.com/watch?v=YZQ47B4qD4k&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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O reino suevo mantívose independente ata finais do século VI, cando se produce a 
conquista visigoda por parte de  Leovixildo (585) e a conversión en provincia do antigo 
territorio  independente.  A dominación  visigoda  mantívose  ata  a  súa  aniquilación  tras  a 
invasión musulmana.

Malia  que Musa chegou a saquear Lugo en 714, a Galicia situada ao norte do Miño 
apenas  coñeceu  a  presenza  dos  invasores  musulmáns.  Os  poderes  locais,  que  seguiron 
existindo, actuaron un tanto á marxe de toda autoridade monárquica. 

A integración de Galicia no reino asturiano foi progresiva, mais só durante o reinado 
de Afonso II (792-842) a influencia astur alcanzou o conxunto de Gallaecia. 

Unha herdanza...

         Foi durante o reinado de Afonso II cando se 
producíu a « invención » do achado do sartego 
do  Apóstolo  Santiago,  de  tanta  trascendencia 
posterior.
        « (…) o propio Teodomiro, ou alguén baixo  
as súas ordes, inventou esa lenda segundo a cal  
un ermitaño chamado Pelagio observou no ano  
813,  sobre  o  lugar  chamado  campus  stella  (o 
campo da estrela, Compostela), unhas luces no 
ceo  que  lle  indicaban  un  camiño  e  sinalaban  
unha  meta.  Seguíuno  ata  que  unha  delas  se  
pousou no chan e marcou a ubicación precisa dun  
sepulcro de mármore. Teodomiro, bispo de Iria  
Flavia,  enterouse  do  achado  de  Pelagio  e  
achegouse ata ese lugar onde os bois non querían  
arar  e  no  que  medraban  plantas  que  eran 
utilizadas  polos  curandeiros  como  remedio  de  
moitas enfermidades.»

José Luis Corral (2012): El códice del peregrino.

Os séculos IX e X son un período de reordenación social e política, coa repoboación do 
territorio encomendada a nobres laicos e eclesiásticos que usan o sistema de presura. Son 
tamén tempos de inseguridade, nos que as costas galegas se ven sometidas a ataques de 
normandos  e  sarracenos.  Pouco  a  pouco,  as  principais  familias  nobres,  os  centros 
monásticos e a sé episcopal de Iria (aínda que, de feito, os bispos residían xa en Compostela) 
adquiren un papel de predominio á hora de rexer a sociedade. 

En torno ao ano 1000 prodúcese a máis espectacular aceifa musulmana:

“Aquela igrexa era para os cristiáns o que a Caaba para nós: invócana nos seus xuramentos e  
acoden a ela en romería desde os campos de Roma e aínda desde máis alá. O túmulo que van visitar  
din  que  é  o  de  Santiago  o  Apóstolo.  Ningún  príncipe  chegara  a  aquela  parte  de  Galicia  polo  
inaccesíbel e arredada. Almanzor elexiuna para a súa expedición sagrada do verán do ano 997, e sae  
de Córdoba o 3 de xullo. (…) Xa tiña Almanzor preparada unha escuadra no castelo de Abudanés,  
porto do Algarbe. Embarca nela e fondea no Porto, sobre o río Douro; intérnase polo cauce do río  
ata o desembarcadoiro. Diríxese a Compostela. (...). Salva o río Ulla e entra en campos fértiles e  
grandes,  onde  hai  un  dos  lugares  santos  de Santiago.  Manda  aos  seus  soldados  que  o  arrasen.  
Avanzando descubren ... as torres e muros de Santiago. Era mércores, 10 de agosto de 997. A santa e  
célebre cidade achábase despoboada. Almanzor apodérase das riquezas atesouradas, manda destruír  
os edificios, murallas e igrexas sen deixar o menor rastro. (...) A fábrica da igrexa era solidísima e  
ficou arrasada de tal xeito que ninguén se decataría de que a víspera estaba alí. Levou consigo as 
campás menores como sinal de vitoria e colocounas como lámpadas na Mesquita de Córdoba."

                                 El Makari, cronista árabe do século XVIII
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          Morto Fernando I, o 
reino  de  Galicia, 
xeograficamente  moi 
parecido  ao  antigo  reino 
dos suevos, recaeu de xeito 
inicial  no  seu  fillo  máis 
novo,  García  II,  que 
probablemente foi coroado 
en  1066.  Uns  anos  máis 
tarde (1072), os territorios 
de Galicia, León e Castela 
quedarían  unificados  baixo 
a persoa de  Afonso VI,  co 
que  se  instaura  a  Plena 
Idade  Media  (séculos  XI  a 
XIII).  É  o  período  feudal 
por excelencia, cun reparto 
de poder entre o rei  e  os 
señoríos  nobiliarios  e 
eclesiásticos.
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     A unidade política da antiga 
Gallaecia quedará definitivamente 
rota coa  independencia do reino 
de  Portugal (1140),  acaudillada 
por Afonso Enríquez. Desde entón, 
o  Miño  separará  politicamente 
estas  dúas  áreas  xeográficas. 
Galicia  permanecerá  nos  límites 
territoriais  que  coñecemos  ata 
hoxe en día.

O período que vai entre os séculos XI e XIII correspóndense:
a) cun incremento da poboación e das roturacións, creándose novos asentamentos;
b)  co  crecemento  económico  e  urbano,  vencellados  á  expansión  monástica  e  á 

expansión do comercio;
c)  coa  conversión  de  Compostela  en  centro  de  peregrinación  a  nivel  europeo, 

impulsado de xeito moi especial polo primeiro arcebispo da sé, a comezos do século XII, 
Diego Xelmírez.

A  Baixa  Idade  Media  (séculos  XIV  e  XV)  é  unha  época  de  crise  na  que  podemos 
salientar como feitos significativos:

a) a perda demográfica causada pola  Peste Negra (1348) e o recrudecemento das 
malas condicións de vida do campesiñado;

b) a continuidade da eclosión urbana, co incremento do comercio a longa distancia 
e o crecemento das vilas, que formarán Irmandades e liderarán o movemento irmandiño, no 
que a maior parte da sociedade galega se revoltará contra as malas prácticas da nobreza no 
século XV.

Lonxe xa dos novos centros de poder da Coroa de Castela -constituídos a partir do 
avance da Reconquista-, Galicia permanece esencialmente baixo o dominio da nobreza laica 
e do arcebispado de Compostela.

• Olla un vídeo sobre o reino de Galicia na Idade Media: 
http://www.youtube.com/watch?v=J6O0M7FnsTc&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

• Olla outro vídeo sobre o reino de Galicia en tempos de Afonso VII:
http://www.youtube.com/watch?v=hYZk8GepsU4&feature=youtu.be 

• Consulta a evolución territorial do reino de Galicia en www.geacron.com.

• Podes  consultar  outro  eixo  cronolóxico  máis  detallado  en:  
http://timerime.com/en/timeline/994678/Idade+Media+en+Galicia/
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2. Xentes

A maioría da xente de Galicia, na Idade Media, vivía nun contorno rural, perto dunha 
igrexa ou mosteiro que marcaba en boa medida o ritmo da vida cotiá. A unidade básica de 
poboamento  é  a  aldea,  que,  entre  os  séculos  V  e  VII,  sustitúe  ás  grandes  villae 
baixorromanas, de carácter latifundista. Toda aldea dispón dunha comunidade reducida, que 
vive nun grupo de casais ou explotacións, cada unha coas súas terras destinadas a hortas e 
outros cultivos. A aldea estaba rodeada de terreos incultos ou fragas que foron devecendo a 
medida que aumentaba a poboación na Plena Idade Media. 

A sociedade está composta, na súa meirande parte, por campesiños. Durante a Alta 
Idade Media, hai un bo número de servos dependentes; pero unha boa parte manteñen a súa 
condición de campesiños libres, pequenos ou medianos propietarios de terras. Sobre deles, 
unha  sociedade  aristocrática na  que  están  estreitamente relacionados  os  señores  laicos 
(condes, duques,...) e as dignidades eclesiásticas (bispos, abades,...); moitas veces, para 
evitar a división das herdanzas, os nobres laicos fan doazóns aos mosteiros co obxectivo de 
conservar a integridade das mesmas.

A comezos da Baixa Idade Media, a concentración da propiedade, en grande medida, 
en  mans  dos  mosteiros,  reduce  ao  campesiñado  a  unha  situación  de  dependencia, 
reducíndose o número de propietarios. Por outra banda, a eclosión da vida urbana permite 
unha  maior  diversificación  social,  xurdindo  nas  vilas  un  nutrido  grupo  de  artesáns e 
mercadores; tamén nas cidades se instalan grupos significativos en certos recintos, como os 
xudeus. Por enriba de todos eles, os nobres laicos, bispos e arcebispos e, en menor medida, 
os fidalgos, seguen a gozar da preponderancia xurídica. 

          Coñecer a poboación real de Galicia 
na Idade Media resulta complexo, a falta 
de  excavacións  arqueolóxicas  e 
documentos  escritos  que  testemuñen  o 
número de habitantes. Tan só a través dos 
recontos  de  veciños  nalgunhas  cidades 
como  Ourense  e  Pontevedra  podemos 
facernos  idea  da  xente  que  vivía  nestas 
vilas a finais da Idade Media.

Fontes:  Documental  «     Galicia  no  ano  mil     »:   
http://www.youtube.com/watch?v=9G0XPH9_Bls 
(1986),  a  partir  de  M.R.  García  Álvarez  (1975): 
Galicia y los gallegos en la Alta Edad Media, e A. 
López Carreira (1999): A cidade medieval galega.
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¿Sabías que...?

        Segundo estimacións, a poboación de 
Gallaecia  -incluindo  os  antigos  conventos 
lucense e bracarense- cara ao ano 1000 podería 
rondar  os  250.000  habitantes  (a  da  actual 
cidade de A Coruña), cunha densidade en torno 
aos 10 habitantes por quilómetro cadrado (das 
máis  altas  da  Península  Ibérica).  A meirande 
parte deles, uns 230.000, vivirían no territorio 
correspondente  á  actual  Galicia.  Case  98  de 
cada 100 vivirían no campo (o 50% en núcleos 
de menos de 50 habitantes), e os 2 restantes 
serían habitantes urbanos.

Naquela  época,  á  beira  de  espazos 
densamente  poboados  (sobre  todo  no  arco 
interior  Sobrado-Santiago-Celanova)  subsistían 
áreas de menor densidade, tanto nas montañas 
como no litoral.

...E hoxe

         A poboación de Galicia en 2011 acadaba 
case os  2.800.000 habitantes,  cunha densidade 
de case 95 habitantes por quilómetro cadrado, 
moi lixeiramente superior á media española. 
         57 de cada 100 persoas viven, no ano 2011, 
en  núcleos  urbanos  por  enriba  dos  10.000 
habitantes.  
         As áreas litorais das Rías Baixas e o Golfo 
Ártabro  son  as  máis  densamente  poboadas  na 
actualidade,  mentres  que  o  interior  baléirase 
progresivamente  de  poboación,  sobre  todo  nas 
áreas de montaña lucenses e ourensás, onde o 
fenómeno do abandono de aldeas é xa habitual.
           As áreas máis poboadas a comezos da 
Plena Idade Media (Sobrado e Celanova) son hoxe 
áreas  interiores  con  febles  densidades  de 
poboación e tendencia ao retroceso.

A  ralentización  do  crecemento  na  época 
baixomedieval  débese  en  boa  medida  á  Peste 
Negra (1348), que entrou en Galicia polo porto 
de Baiona, en outubro dese ano. 

3. Paisaxes

Se ben en Europa se deron episodios de frío intenso no século VI, a Idade Media en 
Galicia  caracterízase,  en xeral,  por  un clima máis  cálido  que o  actual.  Un  período con 
medias térmicas por enriba de ata 3ºC con respecto ao presente, durante os séculos IX e X,  
deu paso ao óptimo climático medieval (séculos XII-XIII), período coincidente co momento 
de expansión agrícola e roturador da Plena Idade Media. Finalmente, a comezos do século XV 
ten lugar o inicio da chamada «  pequena idade do xeo », que se prolongará ata o século 
XVIII.
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A acción combinada do clima e o ser humano caracterizarán as paisaxes da Galicia 
medieval, que gozaba dunha serie de recursos naturais lixeiramente diferentes aos de hoxe 
en día.

• Consulta un mapa animado de recursos naturais na Galicia medieval:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33_recursos_naturais.odp

3.1. A aldea. Economía agraria
 

Na época de inestabilidade que seguíu á invasión sueva, algúns antigos castros foron 
reocupados como núcleos de residencia e traballo. Mais pouco a pouco foron xurdindo novas 
aldeas en asentamentos de val e á beira dos cursos fluviais. 

A actividade agrícola  baséase no  cultivo de cereais (centeo,  millo  miúdo común, 
cebada)  no  espazo  das  agras,  xeralmente  con  rotación  bienal;  as  hortas  e  cortiñas 
resérvanse para legumes; os pumares son terras de froitais, entre os que destacan maceiras, 
pereiras e moreiras; xa no espazo de monte, os soutos de castiñeiros abastecen da prezada 
castaña.  Compleméntase  cunha  gandería  multifuncional,  que  é  forza  para  o  traballo 
agrícola, dá alimento e coiros para a vestimenta. Os labregos soían dispoñer dun boi ou unha 
xunta de bois, ademais de porcos, ovellas, cabras e aves de curral. 

A roturación de novas terras a partir de mediados do século VIII fará medrar as áreas 
de cultivo mediante a creación de  estivadas cavadas no monte e abonadas coa cinza do 
mato queimado. Xurdirán tamén novas unidades de explotación ou núcleos de poboamento 
que  proceden  da  fragmentación  dos  xa  existentes   (vilar,  casal,  etc.).  A creación  de 
« vilanovas » tamén reflicte  o incremento do espazo cultivado,  moitas  veces  aberto  en 
medio da fraga.

A expansión dos mosteiros levou á creación de granxas (moitos topónimos « graña » 
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son restos  destas  granxas  medievais),  pequenas  comunidades   instaladas  en propiedades 
afastadas,  postas  en  explotación  mediante  a  esixencia  de  prestacións  agrícolas  aos 
campesiños dependentes ou mediante man de obra asalariada.

O proceso de concentración de terras  por  parte  dos  mosteiros  (séculos  XII  e  XIII) 
uníuse á concentración de poder político mediante as cartas de couto. Estas eran concesións 
monárquicas que outorgaban inmunidade aos mosteiros: nun espazo delimitado ao redor do 
mosteiro os reis e os seus axentes carecían de autoridade. Neste espazo, o exercicio do 
poder  público  (administración  de  xustiza,  percepción  de rendas)  quedaba  nas  mans  dos 
propios mosteiros. 

Desde finais do século XII, os mosteiros, para ceder terras aos campesiños, utilizaron 
o foro. Os foros eran un tipo de contrato agrario polo cal un mosteiro, ou foratario, cedía a 
un ou varios campesiños, os foreiros, o dominio útil de varias terras durante un período de 
moi longa duración (xeralmente, de forma vitalicia ou por varias xeracións), a cambio do 
pagamento dunha renda -normalmente en especie e con carácter proporcional á colleita- e 
da explotación do terreo aforado,  mellorando os  seus  rendementos,  construíndo casas  e 
outros edificios. Os foreiros pasaban a ser vasalos do mosteiro e contraían certas obrigas cos 
mosteiros,  como  realizaren  unha  serie  de  traballos  ou  searas nas  terras  explotadas 
directamente polos monxes. 

Nos mapas topográficos actuais podemos recoñecer herdanzas medievais. No seguinte 
fragmento dun mapa topográfico a escala 1:50.000, correspondente ao entorno de Melide (A 
Coruña) prodúcese un escalonamento histórico do poboamento e explotación agrícolas. Hai 
topónimos de orixe xermánica -correspondentes ás invasións producidas despois da caída do 
Imperio Romano-, aséntase o Camiño de Santiago a  partir  do século IX  (que artellará  o 
crecemento en torno a el), xurden novos asentamentos, ben por clarexar as fragas ou ben 
por colonización cisterciense -dependente de Sobrado- e instálanse os usos propios dos agros 
e as fragas para as aldeas medievais. Trátase dunha área de penechaira, en torno aos 400-
500 m. de altitude, cunha serie de vales fluviais (río Seco, río Pambre, afluíntes do Ulla) nos 
que  se  desenvolve  a  explotación  agrícola;  mais  tamén  hai  un  aproveitamento 
complementario do monte para leña e mantenza do gando porcino:

• Consulta unha animación explicativa deste fragmento cartográfico:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_mapa_topografico.odp
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Os mosteiros impulsaron o cultivo da vide en toda Galicia, produto que se converteu 
en artigo de exportación ao longo da Baixa Idade Media. Tamén puxeron moito interese en 
mellorar o rendemento dos soutos de castiñeiros. 

• Consulta un mapa animado de extensión do viñedo na Galicia medieval:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_vide_idade_media.odp

• Olla este vídeo sobre un contrato de foro:
http://www.youtube.com/watch?v=BsY51ylYrro&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp

A vida campesiña réxese pola sucesión das tarefas agrícolas durante os distintos meses 
do ano. Olla unha presentación sobre o calendario medieval de Santa María do Azougue (Betanzos):  
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/31_calendario.odp

3.2. O monte

Nos primeiros tempos da Alta Idade Media, boa parte das terras de Galicia estaban a 
monte:  é  o  momento  de  maior  expansión  do  espazo  forestal.  A partir  do  século  IX,  o 
incremento demográfico deu lugar ao avance da roturación e a progresiva perda de espazo 
forestal, que xa nunca se volvería recuperar ata a actualidade. 

O monte adopta distintos nomes: fraga, bouza, devesa, souto. A maior parte del é 
de uso comunal. Utilízase para alimentar o gando utilizado nos traballos do campo, estrar as 
cortes con toxo, coller as landras para alimentar os porcos, recoller leña para cociñar e 
quentarse, e cazar. Desde a Plena Idade Media, os mosteiros iranse apropiando cada vez de 
máis espazos de monte para traballalos en propiedade.

Souto en San Martiño de Pazó (Allariz)

Souto en Forxás de Montes (A Merca)
 

¿Sabías que...?

       « Os soutos  de castiñeiros  localizábanse a  
cabalo  entre  o  cultivado  e  o  inculto,  sendo  
abundantes os  inmediatos  aos  núcleos habitados.  
Trátase  de  auténticos  monocultivos,  coa  vantaxe  
de  precisar  duns  labores  de  mantemento  moi  
someros. (…) O cultivo da castaña estaba destinado  
sobre todo á obtención de fariñas, base alimenticia  
do  campesiñado  especialmente  en  períodos  
críticos. E tamén xogou un papel importante nas  
economías  monásticas.  En  diferentes  contratos 
forais  aparecen  disposicións  que  promoven  a  
plantación de castiñeiros, aínda que outras veces  
se alude á obriga de plantar vides  sobre previos  
soutos. (…)

O castiñeiro percíbese como un cultivo máis  
« que medraba e se desenvolvía baixo o coidado de  
señores e mosteiros ».

C.M. Valdés e L. Gil Sánchez (2001): La transformación 
histórica del paisaje forestal en Galicia, en Tercer 

Inventario Forestal Nacional 1997-2006.Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid.

O monte arborado predomina nas serras  orientais,  onde se suceden carballeiras  e 
aveledos.  Outras especies, deducidas da toponimia, son piñeiros, loureiros, teixos, freixos, 
salgueiros, aveleiras, bidueiros, sobreiras, ameneiros e algúns abetos.

A madeira dos bosques ten múltiples usos: apeiros de labranza (dise que no carro se 
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utiliza o carballo para as rodas; a cerdeira, ameneiro ou freixo para o eixo; a nogueira ou o 
castiñeiro para a lanza); embarcacións nos portos (a abundancia de carballos e castiñeiros 
facilitaba a construción do casco; para os mastros, ás veces, era preciso importar piñeiros de 
troncos máis dereitos); construción de edificios nas aldeas e cidades.  A  abundancia  de 
madeira na costa facilitou a exportación libre da mesma desde mediados do século XIV. 
Desde A Coruña e Ribadeo exportábase a Sevilla e Lisboa, principais puntos de destino desta 
madeira.  Nestas  cidades  requeríanse grandes  cantidades  de carballo  e castiñeiro para a 
construción naval e outras edificacións. 

Esta explotación intensiva do monte permitíu a a actividade dos « fragueiros »  en 
zonas como Viveiro; tratábase de xente humilde que cortaba madeira en fragas comunais e a 
levaba directamente ao embarcadoiro, vendéndoa alí aos mercadores que alí a cargaban e a 
exportaban.

Hoxe en día, nos litorais desde os que se exportaban madeiras de carballo e castiñeiro 
(tal e como se pode ver no mapa animado de recursos naturais), medran os eucaliptais e as 
coníferas. A cantidade máis significativa de frondosas e carballeiras refúxiase na provincia de 
Lugo e, en menor medida, nas montañas ourensás. Mais, consecuentemente coa tendencia 
que se ven observando desde comezos do século XV, o espazo de mato e non arborado ocupa 
máis da metade da superficie total:

Le esta descrición das montañas ourensás que fai Darío Xohán Cabana, recreando a paisaxe de 
mediados do século XI:

“Desde a mañá do cuarto día xa non acharon máis vilares. Os camiños formados polos homes  
desaparecían baixo os pés dos cabalos. Algunhas veces tiñan que apear para atravesar a bellegada.  
Outras achábanse un instante na breve clareira dun laxedo, e ollaban a tremenda masa de árbores  
agabeando polas costas dondas, leguas e leguas de verdura rodeando cabezos nos que ás veces se vía  
lostregar contra o sol algunha crista espida e penedía. Xa as armas dos severos montañeses  non se  
ourizaban ó redor do infante, e entraban confiados pola fraga, que se facía cada vez máis mesta.  
Carballos de diversas castes, acivros, abelairas, aciñeiras, capudres, ameneiros, bídalos, sen orde  
nin concerto, coma un lugar onde ninguén entrara desde a criazón do mundo. E todo follecía cun  
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esplendor escuro e brizo. Unha humidade fresca atravesaba as roupas, e ás veces sentíase o runxir  
dalgún regueiro oculto baixo da ramallada. O chan, ora brando de materia vexetal sobre a terra, ora  
de pronto pedregoso, era un denso tapete de calquizo  e de fieitos  ollecendo e de mil  herbas  
afroando. (…)

De pronto, a luz cegoulle os ollos afeitos á penumbra; e cando os abriu de novo ó mundo,  
achouse  cabalgando  ó  par  de  Erno  Cernui  baixo  un  ceo  de  mazairas  florecidas,  plantadas  en  
ringleiras. Era un pumar estreito e longo, unha pequena chaira de herba mol encostada nas abas dun  
suave monte que a a abrigaba pola destra dos ventos do septentrión. Pola banda esquerda corría un  
río pequeno de augas ledas  e  vivas  sobre un leito de laxes,  e  á outra banda do río verdecían  
horteiros e chousas pequeniñas de máis centeo ca trigo. » 

Darío Xohán Cabana (1996): Morte de Rei 

• Olla un fragmento de film sobre o aproveitamento da madeira nas fragas:
http://www.youtube.com/watch?v=QS8zr9tXcLQ&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

3.3. Os portos. A pesca e o comercio marítimo

Aínda que os galegos non abandonaron nunca o mar de todo, a Alta Idade Media non é 
o momento de maior esplendor nas costas: ataques de piratas xermano-bálticos no século V, 
de sarracenos e normandos entre os séculos IX e X,... O poboamento costeiro perde interese, 
aínda que o mar  siga sendo vía de contacto dos suevos  cos  seus  aliados  bizantinos,  vía 
marítima para o contacto cos francos ou lugar de partida de peregrinacións a Terra Santa.

Será a partir do século XII cando, en Plena Idade Media, o litoral galego se volva máis 
seguro  e  se  instalen  nel  poboacións  portuarias  que,  ao  abeiro  da  pesca  e  o  comercio 
marítimo, medren de xeito continuo ao longo da Baixa Idade Media. 

       Moitos  portos 
medran  grazas  á  súa 
condición  de  portos  de 
realengo.  A  coroa 
concédelles  cartas  de 
poboación ás  vilas 
costeiras,  nas  que  se 
constatan  dereitos  para 
os habitantes e exencións 
de impostos. 

Carta de poboación (1168) concedida polo rei Fernando II ao bispo D. Pedro para que poida 
edificar un burgo na comarca de Santa María de Noia:

« E o tal porto será chamando en diante Totum Bonum […] todos os cidadáns de Compostela  
ou  calquera  outro  que  alá  habite  ou  teñan  casas  de  morada,  non  paguen  outra  peaxe  que  o  
portádego ou peaxe que soen pagar as naves. Igualmente, os estranos pagarán segundo o costume e  
rito doutros portos. […]

Da peaxe das naves, reservo para min e para o meu fisco, a metade.
Engado ademáis que desde O Faro ata este portoque chamamos Totum Bonum, e desde este  

porto ata Santa María da Lanzada e incluso ata Padrón, deixe de observarse o mal costume do  
naufraxio, polo que os náufragos ou navegantes se ven obrigados a entregar as súas naves e o seu  
cargamento aos señores da terra; e que aos mareantes que dentro dos citados termos padecesen  
naufraxio ou perigo de perderse, se lles restitúa ás súas naves e todas as súas cousas sen mengua ou  
molestia algunha, se é que puideron escapar da tempestade. Mais isto debe entenderse dos barcos  
que veñen consignados ao porto do apóstolo e non doutros. »
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De entre todos, o porto de A Coruña vai destacar enseguida ao ser privilexiado fronte 
aos do contorno, concedéndoselle dereitos exclusivos sobre actividades tan cruciais como a 
descarga de sal e a acuñación de moeda, con ceca propia. 

Nos portos predominan os barcos de carga inferior a 20 toneladas, destinados á pesca, 
ao tráfico mercantil e de pasaxeiros. Nembargantes, hai embarcacións de maior capacidade, 
destinados ao comercio marítimo exterior: carabelas (unhas 35 toneladas de carga), cocas 
(arredor de 55 toneladas) e naos (con máis de 100 toneladas de carga). 

A pesca adquire grande importancia en todo o litoral. Utilizábanse diferentes artes de 
pesca  (trasmallo,  cerco,  xeito)  segundo  as  especies  a  capturar.  Canto  aos  peixes  máis 
significativos,  a  pescada foi  a  primeira  que  se  preparou  para  a  exportación,  secado  e 
comercialización; era moi abundante nas rías. O congro era moi abundante, e exportábase a 
Andalucía  e  á  Coroa  de  Aragón.  A  sardiña era  salgada  ou  afumada  e  vendíase  por 
« milleiros »  (recipiente  de  mil  sardiñas)  para  a  exportación.  O  saín,  graxa  de  sardiña, 
utilizábase como disolvente para as  pinturas,  para engraxar o coiro ou para alumear  os 
candís. 

Nos  meses  de setembro a  febreiro,  os  portos  pesqueiros  desenvolvían  unha febril 
actividade, salgando as grandes cantidades de peixe -especialmente sardiña- que se collía e 
que había que preparar inmediatamente para o seu envasado e exportación, sobre todo a 
Portugal e Castela. 

O apoxeo da salgazón medieval ten lugar a finais do século XIV. Pero a produción 
galega de sal era moi reducida (apenas no Salnés), polo que había que importala das costas 
francesas do Loira ou das portuguesas de Aveiro. 

Outro produto estrela  do comercio galego cara ao exterior  é o viño (procedente, 
sobre todo, do Ribeiro e do Ulla). Canto ás importacións, ademais do sal destaca a chegada 
de panos de Flandres. Galicia está inmersa nos intercambios entre Mediterráneo e Atlántico 
ao longo do século XV, e os seus portos principais -os das Rías Baixas e A Coruña- están 
insertos na principal ruta comercial, a chamada « ruta gascona ».

• Consulta este mapa animado sobre a ruta gascona:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33a_ruta_gascona.odp

• Consulta este mapa animado sobre os intercambios comerciais da Galicia baixomedieval:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/33b_contactos_mercantis_idade_media.odp

• Consulta un artigo do Anuario Brigantino sobre a actividade pesqueira (ss. IX-XIII):
http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab1999PDF/1999%20105_134.pdf 

Plato de polbo á feira 

¿Sabías que...?

       
     Os grandes mosteiros galegos procuraban contar 
nos seus dominios cun couto marítimo, a través do 
que  se  abastecían  de  peixe  e  marisco.  Estes 
produtos eran consumidos durante os períodos de 
abstinencia de carne, que chegaban aos 140 días ao 
ano.
      Parte  das  rendas  do  porto  de  Marín,  que 
pertencía  ao  mosteiro  ourensán  de  Oseira, 
pagábanse  en  polbo  -molusco  do  que  despois  se 
xeralizou  o  consumo  en  toda  Galicia-  desde  o 
século XII. 
        O mosteiro de Sobrado recibía no século XIII a 
décima parte do valor das baleas cazadas na costa 
ferrolá. 
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« Os mercadores desta vila que saian ás costas e aos portos a comprar calquera clase de  
peixe, non o vendan aos revendedores, senón publicamente, tanto aos cidadáns como aos forasteiros  
(…).  Canto aos  peixes,  establecemos  que  por  un  denario  se  vendan  cinco ollomoles  (…);  que  a  
anguila grande se venda por un denario; a lagosta por un denario; o polbo grande por dous denarios  
e o mediano por un denario; as ostras grandes a cincuenta (o milleiro); as sardiñas a sesenta (idem);  
o congro de oito palmos a sete denarios e os medianos bos a tres denarios; as lampreas a tres  
denarios... »

Historia Compostelana, III-XXXIII

3.4. As cidades. Desenvolvemento urbano

Antes da conquista visigoda (finais do século VI), a Gallaecia altomedieval conserva 
formas de vida urbana especializadas no comercio e exercendo a función reitora a nivel 
político e eclesiástico. Xa amuralladas na época baixorromana, algunhas cidades -aparte da 
capital, Braga- como Caldas, Lugo, Tui e Ourense foron residencia temporal dos monarcas 
suevos.

Tras a crise urbana producida no derradeiro período altomedieval (séculos VII a XI), a 
partir  do  século  XII  renacen  as  cidades  en  Galicia.  O  fenómeno  da  urbanización 
desenvólvese arredor de dous eixos fundamentais: o Camiño de Santiago e a costa.

* Consulta a animación deste mapa en :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_nucleos_con_carta_foral.odp

      As  cidades  medievais 
foron  núcleos  económico-
comerciais  que  atraeron  a 
inmigración rural. Pero tamén 
gozaron  de  cartas  forais nas 
que os monarcas concedían ao 
novo  espazo  urbano  un 
estatuto  xurídico  de 
privilexio.
     A primeira cidade medieval 
en  Galicia  é  Santiago  de 
Compostela,  xurdida  entre 
950-1050. A súa primeira carta 
foral  data  de  comezos  do 
século XI ; a cidade convírtese 
en  civitas bispal  en  1095.  As 
outras  cidades  bispais 
consolidaron os seus estatutos 
antes  dos  novos  burgos 
costeiros e do interior.

As cidades xurden aproveitando antigos emprazamentos (Lugo é unha cidade antiga, 
a máis poboada en torno ao ano 1000, e mantén os seus límites dentro da muralla romana, 
aínda que con moitos espazos de hortas no interior da muralla)  ou creando outros novos 
(Santiago xurde á beira do burgo relixioso edificado en torno á tumba do Apóstolo ; A Coruña 
retoma o vello asentamento romano na zona do Parrote, ao que se traslada a poboación).

Elíxense  para  os  asentamentos  urbanos  lugares  con  boas  comunicacións :  portos 
fluviais ou marítimos, pasos de ríos, centros dos mercados circundantes. 

A finais  do  século  XII,  o  proceso  de  urbanización  do  litoral  dará  inicio  ao  actual 
contraste entre a Galicia interior e a Galicia costeira (máis dinámica e poboada).
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As vilas medievais medran en torno á rede viaria, a rúas estreitas e prazas que teñen 
función comercial. Os edificios máis salientables eran as casas de fidalgos e ricos burgueses, 
mais sobre todo as torres bispais, arcebispais e nobiliares -á beira das catedrais-, auténtico 
símbolo de poder no interior da cidade.

As casas edificábanse en pedra e madeira, aínda que non faltaban a lama, o ferro, a 
clavazón e a tella ; a presenza da madeira xustifica o elevado número de incendios. A  casa 
máis frecuente tiña planta baixa e sobrado. A planta baixa presentaba á rúa unha rúa e porta 
pequenas ; o soto soía empregarse para as actividades artesanais ou comerciais. Polo xeral, a 
vivenda estaba instalada no sobrado, contando con dúas ou tres xanelas cara ao exterior. A 
casa remataba cunha cuberta a dúas augas, deixando entre o teitume e o tellado un espazo 
libre que se acostumaba utilizar como zona de almacenamento de enseres domésticos (o 
outón).

Os fornos, as adegas e lagares repartíanse por toda a vila ; certas actividades, como as 
relacionadas co tratamento das peles para extraerlles o pelame (os pelamios), era obrigado 
facelas extramuros. 

A cidade separábase do exterior mediante unha  muralla, comunicada co entorno a 
través das portas da muralla.  Nas inmediacións da muralla formábanse arrabaldes nos que 
se situaban -sobre todo nas vilas costeiras- actividades « molestas »  como o tratamento dos 
produtos da pesca (salgazón e afumado, reparación de redes,...).  Fóra da cidade tamen 
estaban o rollo e a picota (onde se expuña e castigaba aos delincuentes), a malataria (lugar 
de segregación dos leprosos para evitar andazos intramuros) ou a  lagea (unha especie de 
aduana que servía de lugar de cobro para a entrada de produtos na cidade ; outras veces, 
uns cobradores instalábanse nas portas da cidade para cobrar este tributo). 

As vilas tiñan un goberno propio, que residía no Concello. O Concello asumía o abasto 
de alimentos, sobre todo os básicos (pan e carne) ; exercía a función de vixiar o mercado, 
controlando  pesos  e  medidas ;  regulaba  a  ordenación  urbanística  e  o  mantemento  de 
servizos como fontes, rúas, etc. ; mantiña a orde pública no seu territorio.  Cada concello 
tiña  alcaldes  e xustizas  de  duración  anual,  xurados ou  rexedores vitalicios,  e  un 
procurador xeral  tamén anual. Xunto a eles convócase aos representantes da comunidade 
-homes bos-. En circunstancias excepcionais, o rei mandaba correxedores que actuaban no 
seu  nome.  Co  paso  do  tempo,  estas  maxistraturas  acabaron  sendo  ocupadas  por  unha 
oligarquía que,  cara  a  finais  da  Idade  Media,  era  unha  restrita  fidalguía  de  forte 
enraizamento rural.

Maricastaña, recreada por María Presas. Fonte : 
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=203

¿Sabías que...?

       Desde a consolidación dos propios instrumentos 
de poder ata finais do século XV, os veciños loitaron 
pola soberanía das cidades fronte aos señores laicos 
e relixiosos. Era a loita pola tutela da monarquía, 
por  seren  cidadáns  de  reguengo,  da  que  se 
beneficiaron sobre todo as oligarquías urbanas. 
       Desde  comezos  do  século  XII  (1116-17, 
Santiago de Compostela) ata a revolta irmandiña de 
1467-1469 hai  revoltas urbanas para consolidar as 
institucións  municipais,  xunto  a  episodios  de 
represión  como  o  do  arcebispo  Berenguel  de 
Landoira (1320), tamén en Compostela.
       Un exemplo destas revoltas é a liderada, a 
finais  do século XIV en Lugo, por  María Castaña, 
que se enfrontou contra o poder eclesiástico para 
impedir o cobro das abusivas rendas do bispo e do 
clero.  Eran « os tempos de Maricastaña ».     
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En boa parte das cidades, os principais propietarios de inmobles eran os mosteiros, que os 
adquiriran, sobre todo, por doazón de particulares. Estas propiedades estaban  exentas de 
contribuír  nos  pechos  e  taxas  do  concello,  ou  de  pagar  as alcabalas que  afectaban  ás 
transaccións de herdades. Outros propietarios eran a oligarquia urbana (que podía contar 
con varias casas de propiedade no contorno urbano) e as confrarías e hospitais (que tamén 
adquiriran os seus inmobles por doazón). Aínda que moitos veciños dispoñían de casa propia, 
boa parte da poboación adquiría a súa vivenda, en foro, aos grandes propietarios. 

• Consulta este plano animado da Pontevedra baixomedieval:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_pontevedra_cidade_plano.ppt

• Consulta este mapa animado sobre o recinto urbano de Pontevedra no século XV:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/34_pontevedra_recinto.ppt

• Olla un vídeo sobre a Pontevedra baixomedieval:
http://www.youtube.com/watch?v=lf_YdM01RjA&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=2&feature=plcp 

• Olla un vídeo de « Historias de Galicia » sobre o crecemento urbano galego medieval :
http://www.youtube.com/watch?v=vOMPQO3ih4Q&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 

Un patrimonio herdado...

        Moitos núcleos urbanos da época medieval (Santiago 
de  Compostela,  A  Coruña,  Pontevedra,  Ourense,  Noia, 
Betanzos,  Mondoñedo,...)  son  hoxe  en  día  conxuntos 
histórico-artísticos que gozan de especial protección para a 
súa conservación. 
      Mediante  proxectos  especiais  de  conservación  e 
rehabilitación,  as  distintas  administracións  tratan  de 
preservar os bens inmobles, musealizando algúns achados 
arqueolóxicos,  peonalizando  os  centros  históricos, 
potenciando as actividades culturais no interior dos mesmos 
e mesmo facilitando a introdución de novos usos comerciais 
e de lecer. 
        Os antigos burgos medievais son un excelente reclamo 
para o turismo.

Catedral de Mondoñedo, no corazón do conxunto histórico-artístico (declarado en 1985) da cidade
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4. Espazos

A combinación das paisaxes e as accións humanas descúbrenos episodios singulares no 
tempo histórico medieval. Cada tempo ten a súa historia, cada momento o seu fito.

4.1. Gallaecia xermánica

Instalados os suevos na Península Ibérica, procederon a organizar administrativamente 
o territorio. Creáronse trece dióceses ou sés, das cales nove se atopaban na antiga provincia 
de Gallaecia (Braga, Dumio, Porto, Tui, Iria, Britonia, Lugo, Ourense e Astorga) e catro na 
Lusitania. 

• Consulta este mapa animado sobre as dióceses suevas:
         http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/41_ses_suevas.odp

Na época sueva, a Igrexa involúcrase coa Monarquía no goberno e organización do 
territorio.  Os  Concilios eran  asembleas  integradas  polos  altos  dignatarios  da  Igrexa, 
convocados  polo  monarca  e  presididos  polo  metropolitano de  Braga.  Nos  Concilios 
tratábanse, sobre todo, temas eclesiásticos, mais cabe pensar que o Parroquial Suevo foi un 
documento de carácter administrativo adoptado pola monarquía.

Os  Concilios  do  reino  suevo  instituiron  un  modelo  de  funcionamento  político  que 
despois se continuaría no reino visigodo de Toledo.

Nas  tarefas  de  goberno,  o  monarca  estaría  auxiliado  por  uns  conselleiros  que 
formaban parte da Curia Rexia. 

Os suevos acuñaron moeda propia (os  solidos gallicanos), que se seguiron utilizando 
ata ben avanzada a Alta Idade Media.

San Martiño Dumiense -finalmente bispo de Braga-, 
representado nunha miniatura do Códex Albeldensis 
(976), Biblioteca do Mosteiro de San Lorenzo de El 

Escorial. Fonte : Wikimedia.

¿Sabías que...?

       San Martiño de Dumio, orixinario de Panonia e 
chegado  a  Gallaecia  (550)  desde  Bizancio,  foi  o 
artífice  da  conversión  definitiva  dos  suevos  ao 
catolicismo.       
       Ben recibido polo rei Carriarico, fundou un 
mosteiro  en  Dumio,  ás  aforas  de  Braga.  Con  el 
extendeuse  por  todo  o  país  un  monacato  activo, 
que colonizou lugares afastados, seguindo modelos 
orientais. 
      San  Martiño  combateu  o  paganismo  e  as 
diversas  formas  de  superstición  na  súa  máis 
coñecida obra : De correctione rusticorum.
       Entre outras cousas, era partidario de que os 
días da semana deixasen de dedicarse aos deuses 
romanos -día de Marte, de Mercurio, de Xúpiter- e 
pasasen  a  chamarse  segundo  a  nomenclatura 
litúrxica cristiá (este costume aínda se mantén na 
língua  portuguesa,  onde  os  días  se  chaman 
« feiras » ). 

• Olla un vídeo de « Historias de Galicia » sobre a obra de San Martiño de Dumio :
http://www.youtube.com/watch?v=ODlnxvmUOY0&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Coa integración de Galicia no reino visigodo, a finais do século VI, o territorio pasou a 
ser unha  provincia que -como se constata nas  Etimoloxías  de San Isidoro- mantivo a súa 
singularidade de costumes.

Os séculos VI e VII gozaron dun esplendor cultural que inclúe as obras literarias de San 
Martiño de Dumio ou as arquitecturas de San Pedro de Rochas, Santa Comba de Bande, San 
Frutuoso de Montelios e o oratorio do Salvador -anexo a Samos-. 

*    Olla un vídeo da AS-PG sobre a arte prerrománica:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=22&section=1 

Interior de Santa Comba de Bande. 

     Santa  Comba  de  Bande é  un  edificio 
visigótico do século VII que presenta ao exterior 
unha organización en bloques cúbicos de distintas 
alturas  e  planta  cruciforme,  pensada  para 
reservar  os  espazos  laterais  para  servizos  da 
comunidade.  Arcos  de  ferradura,  bóvedas  de 
arestas  e  de  canón  combínanse  no  interior  do 
recinto.

4.2. Britonia

      Britonia fai  referencia  a unha  poboación  -indefinida  en 
número- de celtas británicos que chegaron á Península Ibérica nos 
séculos V ou VI (entre 469 e 572). Esta poboación abandonou as Illas 
Británicas ante a invasión de anglos e saxóns e integrou a diáspora 
que chegou á Bretaña francesa e ao norte da Península Ibérica. 

O  asentamento  dos  celtas  británicos  abrangueu  a  parte 
oriental de Asturias e o  norte de Lugo ; o seu centro atopábase 
probablemente na pequena vila actual de Bretoña (concello de A 
Pastoriza – Lugo).  Alí  debeu asentarse o chamado « mosteiro de 
Máximo »,  cabeza  dunha  das  dióceses  suevas.  O  bispado  de 
Britonia permanecería ata o século VIII, cando, tras a destrución do 
mosteiro pola invasión musulmana, a diócese se trasladou a terras 
do actual Foz (a sé da igrexa de San Martiño de Mondoñedo). 
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A figura  máis  coñecida  do bispado de Britonia  foi  Maeloc,  personaxe tinguido  de 
matices lendarios e participante no Concilio de Braga de 572. 

Esta aportación de poboación celto-británica é unha máis das que se fusionaron coa 
poboación galaico-romana no momento das primeiras invasións.

 
Torre-campanario da igrexa de Santa María de 

Bretoña e fonte conmemorativa do bispo Maeloc 

É lenda

      « Cóntase  que  no  monte  Cornería,  o  
cume máis alto desta zona da Mariña lucense,  
localizado en Celeiro de Mariñaos, concello de  
Barreiros  (Lugo)  ten  que  estar  soterrado  a  
moitos metros de profundidade un baúl de ouro  
macizo que contén un diamante azul que fora  
propiedade de Maeloc.

Quen  acade  este  fabuloso  tesouro,  
ademais do valor inmenso do que atopa, gozará  
de poderes case ilimitados. »

http://www.galiciaencantada.com/dentro.asp?
c=14&id=980&n=o_tesouro_de_maeloc

      Cada ano desde 2007, veciños de Foz e 
Barreiros celebran unha festa no verán, na que 
disputan por ter no seu poder o «diamante  de 
Maeloc ». 

4.3. Normandos en Galicia

As terras de Galicia foron moi inseguras desde os comezos do século VIII ata mediados 
do século XI. Por terra, as invasións e aceifas musulmanas arrasaron vilas e campos. Por mar, 
os ataques sarracenos e normandos -tamén nomeados viquingos- afastaron á poboación das 
costas,  tendo  que  refuxiarse  no  interior  -probablemente  incluso  nos  antigos  castros 
abandonados- e defenderse das incursións piratas.

Os  ataques normandos foron habituais no período das segundas invasións (mediados 
do século IX ata mediados do século XI). 

O primeiro ataque data de 844. Procedentes de Dinamarca ou de Irlanda, arrasaron a 
zona do Faro Brecancio (torre de Hércules), sendo rexeitada finalmente por un exército de 
xenerais e condes galegos enviado por Ramiro I.  As consecuencias deste primeiro ataque 
foron sobre todo graves para igrexas e mosteiros ; os viquingos devastaron a bisbarra de 
Bergantiños,  e  probablemente  saquearon  igrexas  e  mosteiro  no  Golfo  Ártabro  (igrexa  e 
mosteiro de San Martiño de Xubia, en Narón ; igrexa da Espenuca, en Coirós) e na ría de 
Arousa  (vila  de  O Grove).  Outro  ataque importante  tivo  lugar  sobre  859-861,  e  afectou 
principalmente á Lanzada, na ría de Arousa.

Non  hai  que pensar  en que os  viquingos  fosen  simplemente asaltantes  de rapiña. 
Probablemente se dedicaron tamén ao comercio nas rías galegas e mantiveron alianzas con 
campesiños e nobres destas terras para loitar contra outros nobres ou inimigos (tal é o caso 
da alianza establecida cos normandos para desaloxar a uns vascóns que se facían fortes no 
castelo de Pena Rubia, perto de Lugo, xa no século XI).

Canto  ao  comercio,  Galicia  era  desde  antigo  rexión  que  suministraba  casiterita 
(mineral co que se produce estaño) e chumbo, e tamén había pequenas zonas de produción 
de sal (Salnés, nas Rías Baixas) que podían ser obxecto de interese dos normandos. 
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Ermida do « Bispo Santo » (Foz) – Foto de Manuel Gago:
 

http://www.manuelgago.org/blog/index.php/2011/02/
20/cando-as-lendas-se-volven-realidade-o-bispo-santo-

e-o-refuxio-de-mondonedo/

É lenda

       A lenda e a realidade mestúranse ao longo 
da  historia  medieval  galega.  Unha  tradición 
relixiosa  asegura  que nun día de mediados  do 
século IX (844-859) ou X (942-968), unha flota de 
normandos  non  logrou  desembarcar  xunto  á 
desembocadura do río Masma, « grazas á visible 
intervención  do  Noso  Señor  por  medio  de 
Gonzalo », bispo de San Martiño de Mondoñedo. 
       Dicíase que, mentres a poboación corría 
monte  arriba  para  refuxiarse  do  ataque 
normando, o bispo ía axeonllándose e pedindo a 
intercesión  de  Deus  para  afundir  os  drakkars 
viquingos...  e  así  foron  presos  dunha  forte 
treboada que os mergullou diante da costa. Para 
honrar  aquela  « vitoria »  construíuse  a  ermida 
do « Bispo Santo », en honor de don Gonzalo, e 
alí  celébrase unha romaría todos os anos para 
lembrar o evento.     

Outra incursión importante tivo lugar a mediados do século X. Trátase da expedición 
de Gunderedo (968), na que participaron normandos franceses, daneses e noruegos. A flota 
normanda entrou pola ría de Arousa con máis de cen barcos, e avanzou ata Compostela (os 
normandos vían semellanzas entre o seu deus Odín e o Apóstolo Santiago, ambos os dous 
representados a cabalo e ligados ao comercio e ao poder guerreiro). O bispo Sisnando foi o 
encargado  de organizar  a  resistencia,  aínda  que morreu  na  batalla  de  Fornelos.  Tras  a 
vitoria, os normandos continuaron por Galicia saqueando e incendiando, chegando ata O 
Cebreiro -ou mesmo máis alá pola presenza do topónimo Lordemanos no nome dun pobo de 
León-. 
       O ataque máis divulgado é o das 
Torres  de  Catoira,  a  mediados  do 
século XI, probablemente dirixido polo 
viquingo  Ulf,  alcumado  o  galego.  O 
bispo  Cresconio,  que  fortificara  as 
Torres do Oeste e refixera a muralla de 
Compostela,  fixo  fronte a  esta  última 
grande incursión.

Convertidos  en  boa  parte  ao 
cristianismo  a  partir  do  ano  1000,  os 
viquingos  cesaron de asaltar  as  terras 
galegas e dedicáronse á peregrinaxe a 
Compostela,  a  terra  do  Apóstolo : 
Jakobsland.  Isto  non  impediría  que o 
arcebispo  de  Compostela,  Xelmírez, 
encargase a construción dunha pequena 
armada  que  houbo  de  reducir  aos 
piratas mercenarios de Haakon Paalsson 
-contra 1118-1120- na ría de Vigo.

• Olla un vídeo sobre a Romaría Viquinga de Catoira :
http://www.youtube.com/watch?v=3f-gv0pAQ6w&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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Velaquí unha conversa diante do bispo Cresconio por un enviado seu con motivo da chegada da 
expedición de Ulf o galego ás Torres do Oeste (ca. 1050) :

«- Despois de que o sol se elevase ao cumio, escoitamos ao lonxe o son de tubas. Catro  
balandras máis chegaban a grande velocidade nacendo no horizonte, empurradas polo vento. Aquilo  
comezou a preocuparnos, pois sabiamos que seriamos inferiores en número á tripulación de dez  
barcos ben equipados. (…) Os recén chegados gardaron o velame e as dez naves comezaron a bogar  
cara á ría, ao tempo que os nosos homes increpaban ás xentes para que fuxisen terra adentro diante  
da ameaza. Os paganos cantaban a súa canción de guerra e as tubas comezaron a soar de novo. (…)

- Dúas naves adentráronse batentes na ría, e soubemos que coñecían a existencia de cadeas  
na auga, porque eran as únicas que estaban reforzadas por planchas de metal e grandes espolóns. »

Miguel Á. Badal Salvador (2011) : El señor de Lordemanos

4.4. Arte en tempos da Apocalipse

Un século de tanta inseguridade nas costas como o anterior ao ano 1000 (o século X) é  
tamén o da repoboación e asentamento de mozárabes en zonas de fronteira -esencialmente 
no sur de Galicia-. Estas poboacións, inmigradas de al-Andalus, aportaron a súa sabedoría 
artística na creación dunha nova linguaxe arquitectónica.

 

Vista exterior, desde o ángulo NO, da capela de 
San Miguel de Celanova

É patrimonio artístico

           A pequena capela de San Miguel é un 
eremitorio no interior do mosteiro de Celanova. 
Construído no século IX con influencia da arte 
musulmana (modillóns de rolo no aleiro,  arcos 
de  ferradura  con  alfiz e  arco  de  ferradura 
apuntada,  cúpula  gallonada),  incorporada 
seguramente  por  xentes  mozárabes  que 
repoboaron o sur de Galicia.
       O edificio, nas súas pequenas dimensións 
(nave de 2 x  2,5  m, altura  máxima de 6  m), 
constitúe un exemplo de combinación perfecta 
de formas (un rectángulo na nave, un cadrado 
no  cruceiro,  un  círculo  na  ábsida)  e  volumes 
(distintas alturas de cada espazo).

* Consulta unha animación sobre a súa planta :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/

presentacions/44_planta_san_miguel_celanova.odp

Xa a comezos do século XI, unha serie de edificios introducirán os primeiros elementos 
da  arte  románica  (bandas  lombardas,  arquiños  cegos,  arco  de  medio  punto,  capiteis 
historiados, motivos de  xadrezado  e  xeométricos), que despois adquirirá grande eclosión 
en Galicia coa construción da basílica de Santiago de Compostela.

Entre  os  edificios  a  destacar  convén  citar  Santo  Antoniño  de  Toques,  aínda  de 
carácter prerrománico, e San Martiño de Mondoñedo -que se edificou entre os séculos IX e 
XII, aínda que a súa fábrica corresponde sobre todo ao primeiro románico, no que destaca o 
carácter sólido dos muros e a sobriedade decorativa- ; no interior desta basílica que foi 
centro da diócese de Mondoñedo entre 870 e 1112 (refundación do mosteiro de Dumio, en 
terras  bracarenses,  devastado  no  século  IX  polos  árabes ;  aquí  foi  bispo  San  Rosendo, 
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fundador tamén do mosteiro de San Miguel de Celanova) atópase un retablo pétreo de tosca 
e bela factura.

• Consulta unha animación sobre o retablo pétreo de San Martiño de Mondoñedo :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/44_retablo_petreo_san_martinho_mondonhedo.odp

 É patrimonio artístico

 
Vista exterior, desde o ángulo SO, da capela de 

Santo Antoniño de Toques

Vista exterior, desde o ángulo SL, da cabeceira 
de San Martiño de Mondoñedo

4.5. Mosteiros

O monacato medieval en Galicia ven impulsado inicialmente por  Martiño de Dumio 
(mediados do século VI), que fundou mosteiros en Tibäes, Lorväo e Vacariça, en territorio 
bracarense, e en Mondoñedo, dentro do ámbito lucense. En todos eles habitaban pequenas 
comunidades de monxes que vivían na extrema ascese, pobreza e castidade, combinadas 
con  certos  labores  de  apostolado.  Desta  época,  quedan  tamén  restos  de  ermidas  de 
anacoretas á beira do Miño e do Sil, do que San Pedro de Rochas é o mellor expoñente.

No século  VII,  San Frutuoso,  abade-bispo de Dumio e  posterior  metropolitano de 
Braga, impulsou a vida monástica a través da fundación de numerosas casas (Compludo, San 
Pedro de Montes,  San Pedro  de Visona,  Montelios,  etc.).  O trazo máis  característico do 
monacato de San Frutuoso é o pactualismo : no momento da fundación dun mosteiro ou da 
toma de posesión dun novo abade, os monxes da comunidade facían entrega da súa persoa e 
dos seus bens ao abade, e viceversa, por medio de senllos documentos escritos ou subpactos, 
o  pactum  monachorum e  o  pactum  abbatum.  Deste  xeito  os  monxes  garantían  o  seu 
sometemento á disciplina comunitaria e á autoridade do abade, e este quedaba limitado no 
exercicio do seu poder polo respecto cara aos monxes e cara ao contido na propia regra. O 
pactualismo sobreviviu no monacato galaico ata mediados do século XI. 

Novas  comunidades  beneditinas (San  Paio  de  Antealtares  e  San  Martiño  Pinario) 
xurden ao socairo do « achado da tumba do Apóstolo Santiago », mentres a regra (que actúa 
baixo a máxima « ora et labora ») se desenvolve noutros mosteiros xa antes fundados (San 
Pedro  de  Rochas,  San  Xulián  de  Samos,  Santo  Estevo  de  Ribas  de  Sil,  San  Salvador  de 
Celanova, San Salvador de Lourenzá,...). 

Moitos  mosteiros  foron  fundados  por  familias  nobres ;  en  boa  parte  deles  había 
comunidades dúplices (convivencia de homes e mulleres consagrados á vida relixiosa), que 
foron erradicadas a partir da  beneditinización do monacato galego, producida a partir de 
mediados do século X coa fundación de S. Salvador de Celanova. 

A finais  do  século  XI  chega  a  reforma cluniacense a  Galicia.  É  o  momento  da 
homoxeneización  das  doutrinas  e  prácticas  relixiosas  de  toda  a  cristiandade  occidental, 
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garantindo o control e a primacía da Igrexa romana -neste tempo baixo o mando do Papa 
Gregorio VII. Abandónase agora o rito mozárabe e sustitúese polo romano.

A acumulación de poder e riqueza por parte dos mosteiros cluniacenses desembocou 
na renovación relixiosa cisterciense, que se instala en Galicia refundando (1142) o mosteiro 
de Sobrado. Todos os mosteiros se compoñían, basicamente, dunha igrexa e dun  claustro, 
espazo común arredor do que se distribúen diversas dependencias (sala capitular, refectorio, 
biblioteca,  cociña e  adega), sobre as que se situaban as celas ou dormitorios dos monxes. 
Arredor deste núcleo principal dispoñíanse os terreos que eran propiedade do mosteiro e nos 
que se localizaban as cortes dos animais, os celeiros para o gran, o forno, as casas dos 
criados, as hortas e zonas de labradío, os espazos de bosque, etc.

• Consulta esta animación sobre o plano teórico dun mosteiro cisterciense :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_plano_teorico_mosteiro_cisterciense.odp

Nos mosteiros vivían monxes, ademáis de laicos e outros relixiosos, mesmo bispos, que 
se retiraban aos centros monásticos para pasar os últimos anos das súas vidas, a cambio de 
doazóns. Estas persoas recibían o nome de  conversi ou confesos. Tamén había nenos, os 
chamados oblati, que foran confiados por seus pais ás comunidades para que recibisen unha 
formación relixioso-cultural e que, alcanzada certa idade, debían decidir se continuaban ou 
non a vida monástica. Outros habitantes dos mosteiros eran : obreiros contratados para a 
construción ou reparación dos edificios, e servos e outros traballadores que desempeñaban 
labores  artesanais  ou  agrícolas.  Tamén  permanecían  no  mosteiro  persoas  que  vivían  da 
caridade ou se hospedaban nel (peregrinos, viaxeiros, pobres, enfermos). 

Fonte : http://www3.planalfa.es/sobrado/sobrado.htm  

¿Sabías que...?

     
           Os mosteiros cistercienses galegos, en boa 
medida  exclaustrados  polas  leis  de 
Desamortización do século XIX,  tiveron distinta 
sorte no presente.
          Algúns,  como o de Melón  (Ourense) 
permanecen no máis absoluto abandono, criando 
silvas. Outros foron restaurados como hoteis de 
luxo ou encanto, tal é o caso de San Clodio ou 
Sta.  Mª  de  Acibeiro.  Noutros  foméntase  a 
actividade  de  hospedería,  rexentada  por 
pequenas  comunidades  que  ocuparon  desde 
finais  do  século  XIX  e  durante  o  século  XX  os 
antigos  mosteiros  (Sobrado,  Samos,  Oseira). 
Neles consérvanse tamén vivas as actividades da 
comunidade monacal, cun horario preciso, como 
o que está establecido en Sobrado, e que podes 
ollar na imaxe da esquerda.

Os  mosteiros  cistercienses  melloraron  notablemente  o  rendemento  da  agricultura 
galega nos séculos de expansión da Plena Idade Media e potenciaron cultivos como a vide ; 
os seus excedentes, comercializados nas cidades, contribuiron tamén ao desenvolvemento 
urbano.

• Consulta esta animación sobre as institucións eclesiásticas na Galicia medieval:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_institucions_eclesiasticas_galicia.odp

• Consulta esta animación sobre mosteiros cistercienses e núcleos urbanos en Galicia:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_mosteiros_nucleos_urbanos.odp
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Os mosteiros foron, durante os séculos alto e plenomedievais, os grandes núcleos de 
conservación e reelaboración do legado cultural clásico grazas ao uso, case exclusivo, que 
facían  da  escritura  no  seo  dunha  sociedade  abafantemente  analfabeta.  Os  mosteiros 
escrituraron os documentos legais que acreditaban a autenticidade dos seus patrimonios (e 
que logo se recollían en volumes chamados tombos, como os de Celanova, Samos, Sobrado e 
Toxosoutos)  e  elaboraron  códices  litúrxicos  para  abastecer  as  necesidades  das  pequenas 
igrexas dependentes e, mesmo, das catedrais.

As  notables  diferenzas  entre  alto  e  baixo  clero  e  o  enriquecemento  notable  dos 
mosteiros impulsaron unha nova reforma monacal, no século XIII,  cando xurden as  ordes 
mendicantes,  entre as  que destacaron  franciscanos e  dominicos.  No caso galego vense 
admitindo tradicionalmente a peregrinación de san Francisco e san Domingos ao sepulcro de 
Santiago en 1214 e 1219, respectivamente, o que sería desencadeante da presenza de ambas 
as  dúas ordes  en Galicia.  Cun ritmo lento ao principio -a  causa da crise demográfica e 
económica existentes- e de xeito fulgurante a partir da década dos setenta, os conventos 
mendicantes convertéronse en centros de irradiación relixiosa en todas as bisbarras galegas 
e incrementaron o poder de atracción das cidades. 

• Consulta esta animación sobre a implantación das ordes mendicantes en Galicia :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/45_ordes_mendicantes_e_menores.odp

Celebración do Corpus Christi en Ponteareas, con 
efémeras alfombras de flores.

Fonte : Wikimedia 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cor

pusChristiPonteareas.jpg 

¿Sabías que...?

       
      A festividade de Corpus Christi [promulgada 
en  1264  por  Urbano  IV]  foi  enormemente 
impulsada polos franciscanos. A difusión de novos 
tipos iconográficos como o San Xoán Bautista e a 
Madalena penitentes xurden neste período, igual 
que novos xestos como o fiel axeonllado e coas 
mans  unidas  diante  do  peito,  que  tenderon  a 
asociarse  coa  imaxe  do  pecador  arrepentido  e 
humillado ante a grandeza da divinidade.

Tamén se  extendeu o  costume de  facer 
testamento, non só en momentos de perigo de 
morte -como se fixo  predominantemente antes 
de mediados do século XIV-0, senón, mesmo, en 
plena saúde física e mental do testador.

A partir de López-Mayán Navarrete, M. (2009):
 A Igrexa na Galicia Medieval.

• Olla un vídeo sobre unha visita a un mosteiro dúplice:
http://www.youtube.com/watch?v=N2MsL2p21ug&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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4.6. Camiños de Compostela

A partir do « descubrimento » da tumba do apóstolo Santiago a comezos do século IX, 
Compostela medra de xeito continuo. O espazo inicial de igrexa de Santiago -de 3 hectáreas- 
amplíase cunha nova concesión, en 834, por parte de Afonso II : a superficie abrangue entón 
máis de 60 km cadrados arredor do  locus -lugar do achado-. En época do bispo  Sisnando 
(finais do século IX-comezos do X), Compostela converterase de feito na capital da diócese 
de Iria, aínda que por lei non se sancione isto ata 1095. 

A sé santiaguesa procurou converterse en metropolitana, chegando a unha posición 
preeminente.  Para  lograr  isto  instituíuse  o  Voto  de  Santiago,  renda  que  debían  pagar 
anualmente á Igrexa de Compostela as freguesías situadas no territorio da antiga provincia 
bracarense e que fora concedida por Ramiro II -en agradecemento ao apóstolo Santiago por 
intervir milagrosamente na batalla de Clavijo e axudarlle a vencer ao exército musulmán-.  

Superados  as  tribulacións  das  invasións  normandas,  as  peregrinacións  a  Santiago 
tomarán pulo ao longo do século XI. A orde de Cluny promoveu  estas peregrinacións ; a 
cambio, os monarcas cristiáns fan grandes doazóns aos seus mosteiros.

En 1075  iníciase  a  construción  do  terceiro  templo  consecutivo  sobre  a  tumba  do 
apóstolo, baixo mandato do bispo Peláez ; será a grande basílica románica que obedece ao 
modelo de « igrexa de peregrinación ». O templo consagrarase definitivamente en 1211.

O bispado de Compostela acada unha « época dourada » con  Diego Xelmírez (1100-
1120), máis tarde convertido en arcebispo (1120-1140). En 1122 declárase o primeiro « Ano 
Santo »,  condición  reservada  para  aqueles  anos  nos  que  o  día  25  de  xullo  coincida  en 
domingo.  Isto  contribuirá  enormemente a  impulsar  as  peregrinacións  a  Compostela,  que 
acadan o seu auxe nos séculos XII e XIII, decaendo a partir da Peste Negra do século XIV. 

O Camiño de Santiago foi, desde o seu comezo, unha vía de trasmisión da cultura e 
das tradicións artísticas, sobre todo de  expansión do Románico ; foi a conexión entre a 
Península e o continente europeo, situándose -xunto a Xerusalén e Roma- como lugar sagrado 
que todo cristián aspiraba a visitar cando menos unha vez na vida.

• Consulta un mapa xeral interactivo sobre os camiños de Santiago :
http://www.gronze.com/camino-de-santiago/mapas-generales.htm 

• Consulta unha animación sobre os camiños de Santiago en Galicia :
   http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/46_caminhos_santiago.odp  
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Os Camiños de Santiago, ademáis das rutas portuarias, constituiron a base dunha rede 
viaria que en Galicia tiña como centro a cidade episcopal.

• Consulta unha animación sobre as vías de comunicación medievais en Galicia :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/46_vias_comunicacion_medievais.odp

¿Sabías que...?

       
           O Camiño Francés é o máis transitado de  
cantos  conducen  a  Compostela.  Noutro  tempo 
transitado  por  cabaleiros  e  reis,  hoxe  en  día 
circula  por  el  xente  de  toda  condición.  No 
último Xacobeo (2010), 7 de cada 10 peregrinos 
elixiron esta ruta -que fixeron os máis deles a 
pé-, e 1 de cada 8 utilizou a segunda ruta máis 
transitada (o camiño portugués). 
         O impulso recente dos  Xacobeos fixo 
medrar enormemente a afluencia de peregrinos 
e  tamén  a  creatividade  dos  publicistas, 
encargados de ampliar o tradicional catálogo de 
iconas do Camiño, sempre coa base da vieira :

Le este fragmento sobre o Códice Calixtino, no que se incluía unha semblanza das etapas do 
Camiño Francés. O Códice foi roubado na catedral de Santiago en xullo de 2011 :

« (…) O Códice Calixtino. Ordeouno copiar Diego Xelmírez, bispo de Santiago de Compostela  
entre 1100 e 1139, aínda que se incluíron engadidos posteriores ao mandato deste bispo. Trátase da  
copia  máis  prezada  dun  conxunto  de  relatos  coñecido  como  o  Liber  Sancti  Iacobi,  no  que  
interviñeron  cando  menos  tres,  quizás  catro,  mans  diferentes.  Esa  copia  foi  chamada  Codex  
Calixtinus debido a que os dous primeiros folios conteñen unha carta, tal vez apócrifa, que o papa  
Calixto II, presunto impulsor do Liber, tería enviado a Diego Xelmírez ratificando a importancia de  
Compostela como lugar onde repousaban os restos do apóstolo Santiago. Desde o século XII o Codex  
consérvase no arquivo da catedral compostelá. Consta de vintesete cadernos, que foron alterados en  
varias ocasións. Fáltanlle os folios 1 e 220, que se supón que estarían en branco. Encadernouse a  
finais do século XII en coiro repuxado con debuxos de rombos. Foi moi consultado durante a Idade  
Media, ata que en 1609 a súa composición orixinal se alterou e caeu no esquecemento. A finais do  
século XIX foi redescuberto e desde entón ten sido estudado por numerosos expertos en historia,  
arte e música sacra medieval. Foi restaurado en 1966 para devolverlle o aspecto e composición que  
presentaba no século XII. » 

José Luis Corral (2012) : El Códice del Peregrino 
• Olla un vídeo sobre os Camiños de Santiago, da serie « Historias de Galicia », da TVG:
         https://www.youtube.com/watch?v=HOtZ46oN2lg&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp   
• Olla un fragmento de « El Camino de Santiago. El origen », de Jorge Algora :
       https://www.youtube.com/watch?v=c2UYnwlFBq8&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
• Olla unha recreación virtual do Santiago de 1117 :

http://www.youtube.com/watch?v=1o3We1d7lz4 
*    Olla un fragmento de « Informe Semanal » sobre o roubo do Códice Calixtino :
       https://www.youtube.com/watch?v=bFZdr5mafbw 
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• Identifica o treito de Camiño ao que pertence esta secuencia de banda deseñada :

¿Sabías que...?

       O casco histórico medieval de Compostela, 
amurallado e alongado -con rúas a xeito de sucos 
nunha cuncha de vieira- servíu de inspiración ao 
arquitecto  Peter  Eisenman  para  -rotando  a 
posición- formular o seu proxecto de « Cidade da 
Cultura » no monte Gaiás. 

* Olla un fragmento do filme « Santiago, a viaxe continua », sobre as orixes de Compostela :
      https://www.youtube.com/watch?v=DAvN2Kh5njo&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp   
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4.7. Do Románico ao Gótico

O Románico  expándese  en  Galicia  ao  abeiro  do  Camiño  de  Santiago,  sobre  todo 
durante o século XII. Como elementos significativos destacan : o arco de medio punto e os 
piares  compostos como soporte  de  bóvedas  de  canón  e  aresta en  edificios  de  planta 
basilical (ás veces de cruz latina en grandes igrexas de peregrinación como a propia catedral 
compostelá) dunha ou tres naves, rematada en ábsida semicircular, ás veces tripartita ; os 
grosos  muros de  pedra  reforzados  con  contrafortes,  sen  apenas  vans ;  a  importante 
decoración escultórica que ornamente, sobre todo, as portadas. Os temas ornamentais son, 
esencialmente, de carácter  vexetal ou  xeométrico, aínda que non faltan os  historiados. 
Outro tipo de escultura é a mobiliar, en madeira, representada sobre todo por  Cristos e 
Virxes policromados.

A grande difusión do modelo compostelán no entorno rural propiciaría a presenza de 
numerosas igrexas rurais de pequenas dimensións, espalladas por todo o territorio.

• Consulta unha animación sobre o Románico na catedral de Santiago de Compostela :
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/47_romanico_compostela.odp

• Consulta un artigo sobre a portada de Praterías :
http://xosea.wordpress.com/2008/12/13/mestre-estevo/ 

• Consulta un artigo sobre o Pórtico da Gloria :
http://xosea.wordpress.com/2008/12/14/un-portico-para-a-gloria/ 

É patrimonio artístico

 
Vista da cabeceira de Santa María de Mezonzo 

(Vilasantar, A Coruña), con tres ábsidas nas que se 
aprecian arquiños cegos, contrafortes e canicelos 

no aleiro lateral. A nave central dá vistas ao 
exterior cun rosetón calado

Vista da portada occidental de S. Salvador de 
Vilar de Donas (Palas de Rei, Lugo), con cinco 
arquivoltas abucinadas de motivos florais e 

xeométricos, e capiteis vexetais e historiados

• Olla un vídeo da AS-PG sobre a arte románica en Galicia:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=16&section=1 

• Olla un vídeo da AS-PG sobre os pórticos románicos da catedral de Santiago :
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=15&section=1 

• Olla un vídeo de artehistoria.com cunha reconstrución 3D da catedral de Santiago:
http://www.youtube.com/watch?v=GGFSolvggGE 

• Date un paseo virtual pola catedral de Santiago co « Libro de pedra » :
http://www.turgalicia.es/librodepedra/libro.html 
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Le un texto de Julio Llamazares describindo o « corazón do mundo », o Pórtico da Gloria :

“Crucifixos, cunchas, postais, gravacións con cancións da tuna, botafumeiros de alpaca, nada  
que teña que ver coa cidade e a súa catedral ou que simplemente poida ser vendido aos turistas está  
fóra  do  comercio  neste  inmenso  Babel  que  é  a  grande  praza  do  Obradoiro  neste  belo  día  de  
setembro que o viaxeiro elexíu para comezar a súa viaxe.                                                                

E faino precisamente aquí, no corazón do mundo, no mítico lugar onde conflúen camiños e  
peregrinos procedentes de todos os países da Terra, seguindo as pegadas doutros moitos anteriores  
que, ao longo dos séculos, chegaron a esta cidade atraídos  pola súa estrela e a súa fama milagrosa,  
igual que fixera anos antes -no 813- o bispo de Iria Flavia, Teodomiro, que foi o primeiro en chegar e  
o que descubríu o sartego sobre o que hoxe se levanta a catedral. Unha catedral que é, como a  
meirande parte delas, o resumo de moitas catedrais superpostas, desde aquel tempo inicial que  
ordeou construir o rei Alfonso II o Casto a raíz do descobremento dos restos do apóstolo e en torno  
ao que xurdiría a cidade de Compostela.                                                                                          

Por se fallase algo, ademais, o viaxeiro accede a ela pola porta máis fermosa da Terra: o  
pórtico da Gloria, a obra en pedra máis fabulosa de todas as do seu estilo posiblemente do mundo.  
Debida á inspiración do Mestre Mateo, o artista máis xenial de cantos interviñeron neste templo, e  
ao impulso económico e político do monarca leonés Fernando II, que foi quen a financiou, o pórtico  
da Gloria constitúe, segundo a guía do viaxeiro, “a representación en pedra mías completa e máis  
fermosa da teoloxía cristiá”. Non será el quen o negue. Por contra, cando por fin chega ao pórtico,  
empuxado pola xente que se agolpa na escaleira, queda tan extasiado, tan impactado pola súa  
beleza,  que,  durante  uns  minutos,  permanece  alleo  á  xente  e  ao  ceremonial  estrano  que  se  
desenvolve  diante  del:  tras  admirar  brevemente  o  pórtico,  que  merecería  toda  unha  vida,  os  
pelegríns van pasando baixo el, poñendo a man aberta no parteluz central (o que serve de soporte á  
imaxe do apóstolo), e, despois, ao dorso deste, axeónllanse ou inclínanse para dar tres cabezazos  
sobre  o  misterioso  busto  que  a  tradición  pretende  sexa  o  do  Mestre  Mateo,  pese  a  que  os  
composteláns o bautizaron desde hai tempo co máis castizo nome de Santo dos Croques, ou de los 
Coscorrones en castelán. O viaxeiro, a pesar do seu agnosticismo, cando lle chega o seu turno, fai o  
mesmo que aqueles, pero, unha vez remata, entérase de que non o fixo ben. A rapaza que vixía a  
boa orde da fila  confésalle entre sorrisos que, ao poñer os dedos na columna (que representa,  
segundo lle di,  a  árbore xenealóxica de Cristo, desde David á Virxe María),  hai  que pedir  tres  
desexos (o viaxeiro, antes, pedíu só un), e que os cabezazos ao Mestre non se lle dan por dalos,  
senón para que este transmita ao que llos dá algo da súa intelixencia.”

Julio Llamazares (2008):  Las rosas de piedra

É patrimonio artístico

      « Na pequena aldeiña de San Salvador dos  
Penedos,  en  Allariz  (Ourense),  consérvase  un  
Cristo  crucificado  de  gran  beleza.  A madeira  
ten boa parte da súa policromía ao temple, e a  
imaxe presenta unha barba ben poboada, aínda  
que  transmite  certa  sensación  de  rixidez.  Os  
brazos aparecen lixeiramente quebrados. »  

X. Baños (2011), no Boletín da Asociación de Amigos 
do Arqueolóxico.

    O Cristo románico de S. Salvador dos Penedos é 
unha  boa  mostra  de  «Cristo  de  catro  cravos », 
hierático,  non sufrinte e maiestático,  cun pano de 
pureza longo.
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A pesar da longa pervivencia do Románico -en edificios que se construirán entre os 
séculos  XIII  e  XIV-,  a  introdución  do  Gótico  en  Galicia  (século  XIII)  ven  da  man  da 
arquitectura cisterciense, que incorpora o arco oxival. O prototipo de templo cisterciense 
será o de planta de cruz latina con tres naves, cruceiro marcado e cabeceira con varias 
capelas rectangulares, máis saínte a central. 

A arte gótica acadará o seu esplendor desde finais do século XIII e durante a Baixa 
Idade Media), da man das ordes mendicantes. Estas adoptan templos con trazas austeras e 
sinxelas, xeralmente dunha soa nave, mais rematados en cabeceiras nas que se introducen 
vitrais. 

No Gótico tamén acadará imporancia a escultura funeraria. 

• Consulta unha animación sobre o Gótico en Galicia:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/47_gotico_galicia.odp

• Olla un vídeo da AS-PG sobre o mosteiro cisterciense de Santa María de Meira:
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=25§ion=1 

• Olla un vídeo da AS-PG sobre a arte gótica :
http://www.as-pg.com/Podcast/ShowPlayer.do?file=11&section=1 

É patrimonio artístico

         A arquitectura gótica incorpora maior altura nos 
edificios  e  transparencia  nos  muros.  Os  vitrais  dan 
luminosidade  ás  cabeceiras  e  capelas  adosadas  dos 
edificios.
            A estilización das columnas convérteas en 
arranque dos nervos das bóvedas, que se van complicando 
cada vez máis ata chegar a solucións de  terceletes  ou 
bóvedas de abano xa no século XV. 
           Ao exterior, as cabeceiras tenden a ser poligonais, 
fuxindo das tradicionais formas semicirculares das ábsidas 
románicas.
            O gusto polas formas naturalistas levou a incluir 
adornos a xeito de roseiras nas claves das bóvedas, ou 
formas treboladas nas partes altas das vidreiras. 
            Todo isto é apreciable nas ruinas de San Domingos 
de Pontevedra (esquerda), convento mendicante do que 
se iniciou a súa construción a finais do século XIII e que 
hoxe constitúe un dos edificios do Museo de Pontevedra.

4.8. Xudeus en Galicia

Sabemos da presenza dos xudeus en Galicia desde o século XI. Na Baixa Idade Media, a 
súa presenza esténdese a outras vilas de Galicia. 

• Consulta unha animación sobre a presenza xudea en Galicia:
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/48_xudeus_en_galicia.odp

A poboación, reducida en conxunto (nunca máis de 200 familias), estaba sometida a 
unha serie de impostos específicos como a « cabeza de pecho » (cantidade anual que cada 
hebreo debía tributar en recoñecemento do señorío real e pola especial protección que o 
monarca lle dispensaba).
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As comunidades xudías distribuíronse ao longo de todo o territorio galego, organizadas 
de xeito autónomo co nome de  alxamas. Nas alxamas, os tres elementos básicos son : o 
Consello,  formado  polos  anciáns,  que  resolvía  asuntos  internos,  repartía  e  cobraba  os 
impostos e representaba á comunidade ; os  tribunais, con independencia para xulgar aos 
membros  da  súa  comunidade  en  asuntos  civís  e  penais ;  a  sinagoga,  lugar  de  estudo  e 
celebración de culto da comunidade xudía.

Os  xudeus,  nas  distintas  cidades  e  vilas,  ocuparon  barrios  ou  rúas  propias,  que 
constituían a  xudería, das que queda constancia en Allariz, Ourense e Ribadavia. Fóra da 
xudería estaba o cemiterio, que habitualmente se localizaba sobre unha elevación do terreo, 
próximo a un curso de auga e en terra que non fose removida.

Os xudeus galegos exerceron diversas profesións, entre as que cabe destacar a de 
recadadores de impostos, médicos, comerciantes e grande variedade de artesáns (entre os 
que  destacan  os  prateiros) ;  o  que  non  impide  que  houbese  xudeus  agricultores.  Como 
segunda actividade, algúns xudeus dedicáronse tamén ao préstamo con interese legal (33%) 
ou encuberto. 

Co edito de expulsión ditado polos Reis Católicos en 1492, os xudeus optaron pola súa 
conversión en cristiáns ou polo exilio. 

Antiga rúa da Xudería (onde se localizaba a sinagoga) 
de Ribadavia.

Fonte : 
http://www.ribadavia.net/esp/patrim/barrio_judio.htm

¿Sabías que...?

       
       No século XI probablemente se estableceron 
os xudeus en Ribadavia, chegando a acadar os 
1.500  habitantes  ao  chegar  o  século  XIV  (a 
metade da poboación da vila -segundo o cronista 
Jean  Froissart-),  vivindo  en  perfecta  armonía 
coa poboación cristiá. 
     Coñecemos pola documentación o paso de 
Xudá Pérez, que exerceu de mordomo do conde 
de Ribadavia, Bernardino Sarmiento, a finais do 
século XV. Ocupouse da recadación de impostos, 
e concretamente da alcabala. 
       Hoxe en día, un dos actos centrais da Festa 
da Istoria continúa a ser a voda xudea.

          Date un paseo virtual polo barrio xudeu 
de Ribadavia, vila que tamén conta cun  centro 
de información sobre este tema : 

http://www.youtube.com/watch?v=J7AJRCyzWh8 

Le un fragmento dun contrato de préstamo [transcrito]  outorgado en Ourense en xuño de  
1455 :

« Neste día [14 de xuño] e nesta cidade [Ourense], Fernando González de Corredoira, veciño  
desta cidade, obrigouse con todos os seus bens de dar e pagar a Mosé de León, alfaiate, veciño desta  
cidade, en nome de vos, Pedro de Reza, cento trinta marabedís vellos que o dito Mosé pretara ao  
dito Pedro de Reza, e estes CXXX marabedís promete darllos e pagarllos o dito Fernando González  
nesta cidade a finais do mes de xullo primeiro que ven, baixo pena de dobrar a dita contía. »
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4.9. Irmandiños

No  século  XV  estala  a  conflitividade  social  en  Galicia,  igual  que  ten  acontecido 
noutros  lugares de Europa.  A súa máxima expresión é a  Revolta Irmandiña  (1467-1469), 
precedida  pola  Irmandade  Fusquenlla (1431)  en  terras  dos  Andrade,  a  « primeira 
irmandade » en terras de Pontevedra e Arousa (1451) e outras posteriores en A Coruña e 
Betanzos (1458). 

En marzo de 1467, en Melide, na primeira “Xunta da Santa Irmandade do Reino de 
Galicia”,  deciídese  que  as  fortalezas  do  Reino  -consideradas  popularmente  “nidos  de 
malfeitores”- terían que pasar ao control  das diferentes irmandades. E dese xeito foron 
asediados e tomadas as fortalezas de Galicia,  derrocadas ata que -dicían-  “non quedase 
nela  pedra  con pedra”.  Só se respetaron as  murallas  urbanas  e  as  catedrais,  abadías  e 
demáis edificios eclesiásticos. 

A grande rebelión galega xurde a causa dos “agravios e danos, forzas e males” que 
recibían  continuamente  os  irmandiños  desde  as  fortalezas  señoriais,  pois  a  oligarquía 
nobiliaria que  reseñorializara Galicia (resultante da vitoria Trastamara despois da guerra 
civil  castelá  de  1366-1369)  ocupaba,  a  mediados  do  século  XV,  unha  grande  parte  dos 
impostos  reais  –sobre  todo,  alcabalas-  e  do  patrimonio  da  Igrexa.  Era  unha  reacción  á 
belicosidade  nobiliaria  -que  multiplica  secuestros  con  rescate,  roubos  e  usurpacións  de 
autoría directa ou indirectamente señorial-  contra os campesiños e habitantes das cidades. 

Vista xeral do castelo de Pambre (Palas de 
Rei- Lugo) e da súa torre central.

¿Sabías que...?

       O castelo de Pambre foi a única fortaleza de Galicia que 
quedou en pé despois da revolta irmandiña. Así o describe A. 
López Ferreiro (1895) :

        “Levántase nun promontorio que se avanza de Sueste a  
Noroeste sobre o río Pambre. A aba que mira ao nordés está  
cuberta de arborado e de herbeiras, e parece un terreo tan  
bo como se poidese dar azafrán; mais a da outra beira  
presenta unha paisaxe do máis horrible e agreste que poida  
imaxinarse. (…)

A unha beira do patio érguese o castelo propiamente 
dito, o cal se acha dividido en dous recintos, un central, e  
outro exterior que o rodea. O central ven a ser unha grande  
torre de planta cadrada de 10 metros e 80 centímetros por  
lado medidos pola parte de afora. A altura ha de chegar ata  
vinte metros, sen contar as almeas. (...)

As paredes teñen tres metros de ancho; pero 
conforme van subindo, van morrendo, de sorte que no máis  
alto só terán dous metros ou dous metros e medio de espesor.  
(…)

 O que máis chama a atención neste recinto son os  
catro torreóns dos recantos, a planta dos cales non é redonda  
como soen sera a maior parte dos daquela época senón 
cadrada. (…)

Tal  é  en  resumo,  o  famoso  castelo  de  Pambre;  o  
castelo máis antigo dos que se conservan na nosa Galicia; o  
castelo  en  que  non  puideron  fincar  o  dente,  nin  os  
irmandiños do ano 1431, nin os do ano 1467, que, como é  
sabido, arrasaron todos os do noso país.”
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No seguinte texto literario descríbese a situación do campesiñado cara a 1400, e apórtanse  
motivos dalgunha das causas da revolta irmandiña :

“Moito terá que medrar a témera luz nacente, para crebar a escuridade posta no  
corazón duns homes polos que chove sen que teñan conta diso. Homes cangados cos seus  
corpos, cansos, mollados, tentando tirarlle a mantenza a uns campos esfameados como eles  
mesmos e que logo de tantos traballos han morrer lonxe da gloria pasaxeira deste mundo da  
que fala o abade e da que a eles ben pouco lles toca. O que si lles tocan para infortunio son  
primicias,  luctuosas,  foros e  goiosas, porque todo canto alenta cumpre o mandato de  
gratitude diante dos amos divino e temporal, pregando que un forneza da salvación eterna  
e outro protexa vida e facendas da cobiza dos inimigos. Baixo o paternal abeiro de saias e  
espadas, os servos remexen as terras e loitan na defensa do señor coas mesmas mans que  
erguen os sachos, porque se o amo ten o deber de mirar por eles, os máis teñen a obriga de  
acudirlle  na  necesidade  e  defender  os  seus  dereitos  diante  doutros  cabaleiros  menos  
esforzados e nobres que os do pazo.

Para homes, mulleres, bestas e señores, alborexa este primeiro día do ano mil catrocentos,  
aínda que eles non o saiban, nin tampouco iso teña importancia.”

X. Iglesias López (2003): O soño do falcón 

No texto literario que acompañamos, María de Ulloa -unha muller da nobreza- fálanos do seu  
punto de vista dos tempos anteriores á revolta :

“Contaban que das torres saían de cando en vez os soldados e apañaban homes das aldeas,  
metíanlles ferros e pedían cartos a cambio. Que lles pillaban bestas e vacas que mataban para o  
consumo da tropa e non pagaban nada. Que collían as mulleres que lles parecían prestosas e facían  
nelas os abusos que lles compracían, solteiras, casadas e neniñas. Mais eu non quería crer nada. Non  
me parecía concibíbel: falaban dos señores. Da xente da miña clase. Por veces mesmo dos da miña  
estirpe.  Xente boa e  nobre.  Non lles  vía  necesidade ningunha.  Mais  o  certo  era  que nas  casas  
militares, isto é, nas fortalezas e casas-fortes, había insuficiencias. Tempos economicamente maos.  
Había crise.”

Nacho Taibo (1999): Por tras dos meus ollos 

*    Visualiza un listado de fortalezas e castelos de Galicia.
*    Olla un vídeo da serie « Historias de Galicia » sobre a revolta irmandiña :

https://www.youtube.com/watch?v=sehuSznMkNY&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plc
• Consulta unha animación sobre as fortalezas abatidas pola revolta irmandiña :

http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/presentacions/49_fortalezas_destruidas_irmandinhos.odp

Entre 1467 e 1469, a xente do común rompe a relación vasalática coa nobreza, nega o 
pago das rendas xurisdicionais e instaura a paz social no Reino de Galicia.  O movemento 
irmandiño era amplo, cunha forte base popular ; estaba integrado pola burguesía urbana ; 
o campesiñado, artesáns e pescadores ; os cabaleiros e escudeiros da mediana e pequena 
nobreza ; os coengos e curas de aldea ; os funcionarios reais, correxidores e cronistas.

Finalmente,  en  1469,  os  señores  máis  refractarios  regresan  con  tres  exércitos 
formados  en  León  (Conde  de  Lemos),  Castela  (arcebispo  Fonseca)  e  Portugal  (Pedro 
Madruga). Logran derrotar aos exércitos da Santa Irmandade en campo aberto e negocian cos 
concellos irmandiños das cidades amuralladas o retorno do poder feudal. Os señores non 
castigaron de forma cruenta aos vasalos.

Coa chegada,  en 1480,  dos  axentes  dos  Reis  Católicos,  tentarase  resolver,  “desde 
arriba”,  o  que  os  irmandiños  abordaron  “desde  abaixo” :  acadar  unha  xustiza  real  e 
desprazar do poder á fracción máis “malfeitora” da nobreza. 
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*    Olla unha entrevista sobre os irmandiños ao profesor Carlos Barros, en culturagalega.org:
http://www.youtube.com/watch?v=CNW1Ag2pbTI 

• Olla un vídeo sobre o asalto ao castelo de Moeche :
http://www.youtube.com/watch?v=CY817vN-eLs&list=PL10D810D72D82502F&index=16&feature=plpp_video 

• Olla unha curtametraxe de Héctor Carré sobre os irmandiños :
http://www.youtube.com/watch?v=TOvdGl36Zm0&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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¿Sabías que... ?

          A nobreza galega 
-recuperada  a  súa 
posición  tras  a  Revolta 
Irmandiña-  verá 
recurtados  o  seu  poder 
e influencia coa chegada 
ao  poder  dos  Reis 
Católicos,  no  ocaso  da 
Idade  Media  e  comezos 
do Renacemento. Un dos 
últimos  opositores  ao 
poder real foi o mariscal 
Pardo  de  Cela,  que  foi 
traizoado e prendido na 
súa  fortaleza  da 
Frouxeira e condeado a 
morte na praza maior de 
Mondoñedo, en 1483. 
       Pode considerarse 
este o epílogo da Idade 
Media galega.

4.10. Mulleres

Na Idade Media, as mulleres están sometidas á continua tutela de pais, irmáns ou 
parentes. Na lei medieval, a muller é considerada inferior ao varón e depende del. Tan só 
nas cantigas de amor a muller ocupa unha posición central, idealizada ; mais iso non evita 
que se transmita a súa imaxe de dependente do varón.

As mulleres teñen basicamente tres opcións : o casamento, a instalación nun convento 
ou vivir na marxinalidade. 

Dentro do núcleo matrimonial, a misión principal das mulleres é a de procrear, educar 
os fillos e realizar os labores domésticos. No ámbito rural, as mulleres -ademáis de coidar do 
fogar- participaban tamén no traballo dos campos, en papel coprotagonista cos seus homes 
canto  á  direción  da  explotación  campesiña.  Nas  cidades  houbo  mulleres  artesás  -que 
entraban  como aprendices  nos  obradoiros  dos  mestres-  e  mercadoras,  moitas  veces  por 
herdanza do traballo do home cando quedaban viúvas.

As mulleres nobres ou burguesas que non dispuñan de dote abondo ou non podían 
casar axeitadamente tomaron como saída natural o convento. Alí fiaban, bordaban, lían e 
traballaban na horta ou no xardín. 

A marxinalidade ofrece ás mulleres o concubinato e a prostitución. 
Existen moitas diferenzas sociais entre as mulleres nobres e as comúns, mais hai casos 

en que certas mulleres destacaron no ámbito do poder : dona Urraca foi raíña de Castela e 
León á morte do seu pai Afonso VI ; Tareixa de Zúñiga, casada con Diego Pérez Sarmiento, 
adoptou importantes decisións sobre o señorío de Ribadavia á morte do seu home.

Algunhas  mulleres  tiveron  un  papel  destacado  en  revoltas  urbanas,  tal  e  como 
aconteceu con María Castaña ; Exeria pasa por ser unha das primeiras monxas peregrinas a 
Terra Santa...
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Unha visión actualizada de María Balteira, soldadeira, gañando a vida 
cantando e bailando nas festas dos grandes señores galegos.

¿Sabías que...?

    Maria  Balteira pertencía, 
posiblemente,  a  unha  familia  con 
propiedades  da  parroquia  de  Armeá 
(Betanzos). 
         Ela é a protagonista de distintas 
cantigas  compostas  nun  período  de 
tempo  en  que  coincidiron  na  corte  de 
Afonso  X  o  Sabio  distintos  xograres  e 
trobadores  casteláns,  galegos  e 
portugueses. Probablemente  soldadeira, 
aparece  retratada  como  muller  de 
coraxe  e  intelixencia.  Na  literatura 
contemporánea, María Peres, a Balteira, 
é considerada paradigma da beleza e do 
amor. 
        Á súa morte, deixou a súa herdanza 
ao mosteiro de Sobrado, a cambio de ser 
enterrada e oficiar misa de defuntos por 
ela. 

Velaquí unha recompilación recollida na Peroxa (Ourense) :

« Mira,  Maricastaña  foi  unha  muller  que  existiu  de  verdade,  e  que  viviu  hai  máis  de  
seiscentos anos na provincia de Lugo, alá por Terras de Lemos. Foi unha señora moi coñecida porque,  
unha vez, protestou polos impostos que lle mandaban pagar os recadadores do Bispado de Lugo. A 
ela parecéronlle moitos cartos e, sendo como era unha muller moi decidida, xuntouse con outras  
persoas que estaban na mesma situación e todos xuntos decidiron protestar, primeiro de palabra e  
despois pola forza. As palabras non foron escoitadas e entón Maricastaña encheu o mandil de pedras  
na Praza Maior de Lugo e berrou : « A eles que son poucos! » As pedras caían como un trebón nas  
cabezas dos recadadores de impostos ; os compañeiros de Maricastaña non o pensaron dúas veces e  
tamén agarraron pedras e coios contra os cobradores que non tiveron máis remedio que escapar ás  
carreiras cara á Catedral, pero un deles quedou ferido de morte. O suceso correuse entre as xentes  
como a pólvora ; todos falaban da revolta de Maricastaña e os seus compañeiros. Pero a cousa non  
quedou así, porque diante dun delito como aquel, en que tomaron a xustiza pola man, tivo que se  
presentar a Xustiza e detivéronos. Maricastaña chegou a ser condenada a morte, da que librou  
grazas ao favor do Rei e a pagar unha forte multa. Así puido seguir con vida e volver ás Terras de  
Lemos. O que ninguén puido evitar foi que, desde aquelas, a xente empregase esa expresión que eu  
che dixen :...foi nos tempos de Maricastaña... para indicar que aquilo foi xa hai moito tempo. »

Recollido en : Domínguez Touriño, G. e Estévez Salazar, F. (2009) : Tres mulleres galegas de armas tomar 

 Mulleres  da 
nobreza  galega 
vistas  por 
Alfredo  Erias. 
De  esquerda  a 
dereita :  Paio 
Gómez  Charino 
e  a  súa  dona ; 
Elvira  de 
Novoa ;  Xoana 
de  Castro, 
raíña.

• Olla un vídeo sobre o papel e traballos das mulleres na Galicia medieval:
http://www.youtube.com/watch?=wTMJm0n4oaY&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp 
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APÉNDICE : A IDADE MEDIA GALEGA COMO RECURSO

« O último é... a Idade Media

Galicia tense convertido en potencia mundial de feiras medievais

La Voz de Galicia, 20/7/2011

Hoxe  en  día,  en  Galicia  se  non  tés  feira  medieval  non  es  quen.  Desde  que  hai  23  anos  os  
ribadavienses inventaron a súa Festa da Istoria teñen fondeado un montón de mercados de época  
ao longo e ancho do territorio. «Os galegos son os mellores, onde máis se vende e onde os artesáns  
máis  interese teñen en participar». Dío Maite Selles,  verba de Deus no sector, responsable de  
Pegasus,  unha das máis  importantes  empresas  dedicadas a  organizar  estes  saraos  e  que cobra  
«desde os 6.000 euros, a máis pequeniña, aos 100.000». As de Ribadavia e A Coruña móvense en  
torno aos 70.000 e a de Noia costou 30.000. Iso sí, a empresa pono todo, desde os ornamentos aos  
venteiros. O Concello só ten que ceder o chan.

Se a moitos de vostedes lles conto o que gañan os artesáns, figurantes ou pousadeiros xa os estou  
vendo o ano que ven vestidos de Sancho Panza, porque detrás de tan pintoresco costume encóbrese  
un negocio extraordinario. Un empresario charcuteiro de León veu a xogada hai dez anos. Desde  
entón,  cando  chega  xuño  mete  o  xénero  na  furgoneta  e  percorre  coa  familia  todas  as  feiras  
medievais que o tempo e as gañas de dobrar o lombo lle permiten. Catro días en Betanzos, seis en  
Ribadavia, tres en A Coruña... E aí llas dean todas.  (…)

Hai 23 anos só había unha. No 2000 xa eran 14. Hoxe xa son o dobre : 27 mercados de época en  
Galicia. »       

• Olla un vídeo sobre a celebración da « Festa da Istoria » en Ribadavia :
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZheMdB6mw 
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         Desde sempre, a historia medieval galega é fonte de inspiración para autores que refán 
diversos períodos da mesma. Xa o fixera o historiador Antonio López Ferreiro, que en 1895 nos 
transportou ata o Castelo de Pambre nunha recreación histórico literaria de finais do século XIV, o 
tempo dourado das fortificacións señoriais. No último tercio do século XX, autores galegos como X. 
Bernárdez Vilar (Un home de Vilameán) e Nacho Taibo (Por tras dos meus ollos) téñense achegado a 
episodios singulares da nosa historia medieval, sendo o período das revoltas irmandiñas o que maior 
interese suscita ; nese contexto hai que inscribir a grande novela de Darío Xohán Cabana, Morte de 
Rei, que ensalza a figura de García II e achégase a un século XI no que o reino de Galicia é cerne da  
historia peninsular ; e tamén cabe lembrar as obras dramáticas de Daniel Cortezón : Xelmírez e Os 
Irmandiños.
        Entrado o século XXI, a novela histórica entra nun momento de apoxeo que dá lugar a obras  
como O soño do falcón, de Xabier Iglesias (centrada na figura de Pedro Madruga), Inés de Castro : 
De cinza e cereixas, de Alicia Díaz Balado, ou outras  que tentan « presentizar » o que de medieval 
nos queda : El Señor de Lordemanos (centrada nos ataques normandos do século XI), de Miguel Á. 
Badal ; ou El Códice del Peregrino, best-seller que recrea o roubo do Códice Calixtino en xullo de 
2011. A historia medieval galega interesa hoxe tamén á literatura doutros lares.

        A banda deseñada ten hoxe en día unha proxección moi atraínte no público. Xa están lonxe os 
tempos nos que o grupo Nono Art diseñara unha Breve historia de Galicia (1984), xa no século actual 
« rememorada »  no  proxecto  de  Carlos  Rafael  Ramos  Historias  de  Galiza,  traballando  con 
ilustradores  xoves.  Outros  debuxantes  máis  consolidados  tamén  se  teñen  aventurado  coa 
reprodución da Idade Media galega : Pepe Carreiro en  Compostela, a historia dunha lenda, ou a 
Historia de Galicia  -destinada a un público sobre todo infantil- ; Primitivo Marcos, co seu álbum 
Aventura en el Camino de Santiago ; ou Manel Cráneo, en Os lobos de Moeche.
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Glosario

Aceifa: razia ou razzia. Úsase este termo para referirse a un ataque sorpresa contra 
un asentamento inimigo, que practicaron os musulmans. Buscábase a obtención de botín, a 
captura de escravos e a intimidación do inimigo.  

Agra: Extensión de terreo cultivado, dividido en leiras -pertencentes a diferentes 
propietarios-, a carón das aldeas, no que se practicaba, sobre todo, o cultivo do cereal. 
Estaban reguladas nel as pasaxes e facíanse ás veces traballos de sementeira e recolleita en 
común. O sistema de agras pervivíu nas aldeas galegas ata finais do século XX.

Alcabala: Imposto consistente nunha taxa porcentual sobre as operacións de 
compravenda de mercaderías. Oscilaba entre o 5 e o 10% do valor das mesmas.

Anacoreta:  Persoa que vive nun lugar solitario, entregada totalmente á 
contemplación e á penitencia. 

Arrianismo: Conxunto de doutrinas cristiás desenvolvidas por Arrio de Alexandría. Este 
presbítero sostiña que Xesús non tiña dobre natureza, humana e divina. O arrianismo foi 
condenado como herexía xa no primeiro Concilio de Nicea (325), aínda que moitos pobos 
xermánicos -entre eles os visigodos- se mantiveron fieis a esta herexía ata ben entrado o 
século VI.

Bandas lombardas : Pilastras alongadas, lixeiramente saíntes do muro das ábsidas nas 
igrexas do primeiro románico, unidas na parte superior mediante arquiños cegos 
decorativos, tamén chamados lombardos -dada a súa orixe no Norte de Italia-. Exemplo disto 
é a ábsida de San Martiño de Mondoñedo.

Bouza:  Terreo, ás veces pechado, onde medran árbores e matogueira. 

Bóveda de abano: Tipo de bóveda de crucería desenvolvida no gótico tardío, na que 
os nervos son numerosos e teñen forma de abano. Extendeuse, a partir de Inglaterra, despois do 
século XIV.

Burgo: Núcleo urbano xurdido na Plena Idade Media, na meirande parte dos casos 
antigas aldeas rurais ás que se acota un alfoz (territorio dependente do núcleo urbano).

Burgués: 1. Natural ou habitante dun burgo medieval.- 2. Cidadán adiñeirado e con 
poder nunha cidade, que soe formar parte da oligarquía local.

Carta foral: Fuero. Estatuto xurídico -xeralmente en Galicia outorgado polo rei- 
aplicable a unha localidade, destinado a regular a vida local, establecendo as normas e 
privilexios dos habitantes da vila ou cidade. 

Cerco: É un aparello de pesca no que as redes forman círculo para coller o peixe.

Convento xurídico: División administrativa do mundo romano, inferior á provincia, 
que delimitaba o territorio sobre o que se exercía a xustiza, mais tamén eran base para a 
recaudación de impostos e o recrutamento de soldados. Cada convento xurídico tiña a súa 
propia capital.

© Xosé Antón García González. Traballo realizado durante a licenza de estudos concedida pola Consellería deEducación e O. Universitaria

http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/imaxes/73_boveda_abano.jpg
http://dl.dropbox.com/u/61320307/idade_media_galicia/imaxes/40b_bandas_lombardas_arquinhos_cegos_absida_san_martinho_mondonhedo.jpg


Desamortización: Proceso de expropiación forzosa e subasta pública das terras que, 
ata o século XIX, non se podían vender, e que estaban, ata aquel entón, en poder das 
chamadas « mans mortas » (Igrexa Católica, ordes relixiosas). Moitas terras da Igrexa 
Católica en España foron postas en venda con ocasión da Lei de Desamortización eclesiástica 
de Mendizábal (1836).

Devesa: Espazo de bosque aclarado, pechado, con árbores e monte baixo para pasto 
dos animais. Termo semellante ao castelán dehesa.

Diócese: Distrito ou territorio cristián no que exerce a xurisdición eclesiástica un 
prelado : arcebispo, bispo, etc. O termo é de orixe romana, mais a Igrexa cristiá aproveitou 
estas demarcacións administrativas para organizar a súa estrutura xa en época altomedieval. 

Drakkar : Embarcación do período comprendido entre os anos 700 e 1000. Foi 
utilizada polos normandos nas súas incursións guerreiras, tanto na costa como no interior.  O 
nome ven de que, a cotío, no seu mascarón de proa soía representarse a cabeza dun dragón, 
co gallo de calmar as forzas do mar e conxurar así os malos augurios.

Estivada: Terreo inculto, xeralmente de monte, do que o mato se cava e queima con 
obxecto de cultivalo. As estivadas eran terras destinadasa a cereal, especialmente centeo.  

Fidalgo: Membro da nobreza que goza de privilexios en razón do seu nacemento. Na 
Baixa Idade Media, os fidalgos son sobre todos nobres segundóns, que viven en gran medida 
de cobrar as rendas forais.

Foedus: Tratado solemne e vinculante, de asistencia mutua entre Roma e outro pobo. 
No Baixo Imperio Romano, a metrópole asinou estes tratados con pobos invasores para 
asentárense pacíficamente no territorio, ou ben con algúns pobos xermánicos (por exemplo, 
os visigodos) para protexerse da entrada doutros pobos invasores. 

Galecos: Chamamos así propiamente aos habitantes dos conventos lucense e 
bracarense, a esencia territorial da Galicia medieval ata a creación do reino de Portugal, 
que incorporará definitivamente o convento bracarense a Portugal. En esencia, esta 
demarcación territorial ven coincidir hoxe en día case literalmente coa Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal.

Goiosa: Tributo medieval sobre as persoas físicas, que os viláns pagaban cando nacía 
un fillo ou filla.

Hermandades: Grupos de xente armada organizada e pagada polos concellos, que 
xurdiron na Castela do século XV, coa finalidade de perseguir a criminais e malfeitores.  Son 
organizacións xemelgas, das que tomarían o nome as Irmandades organizadas en Galicia. 

Luctuosa: Tributo cobrado por señores e prelados cando morría un servo. Soía ser a 
mellor cabeza de gando ou unha xoia designada polo defunto.

Inmunidade: Xurisdición ou dominio legal que un señorío (laico ou eclesiástico) ten 
sobre os seus territorios. A inmuinidade xurisdicional permite aos señores ditar as normas 
que serán de aplicabilidade no interior do seu territorio, sen inxerencias externas. 
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Metropolitano: Nome que designa ao bispo dunha metrópole, é dicir, a capital dunha 
antiga provincia romana, unha provincia eclesiástica, ou dunha capital rexional. 

Modillóns de rolo : Elemento saedizo sustentante, xeralmente baixo un aleiro ou 
nunha ménsula, de xeito habitual con forma de rolos e ás veces decorado con formas 
vexetais ou xeométricas no borde do rolo. Procedente da arquitectura musulmana, 
incorporouse na arte galega a través da arte mozárabe. Un bo exemplo está no aleiro de San 
Miguel de Celanova. 

Mozárabes: Cristiáns que vivían en terras musulmanas e emigraron cara aos reinos 
cristianos do norte coa finalidade de repoboalos. Levaron consigo elementos culturais 
musulmáns, ben perceptibles na arte.

Normandos: Literalmente, « homes do Norte ». Invasores escandinavos, viquingos na 
súa meirande parte daneses, mais tamén das Órcadas, que comezaron a ocupar o noroeste 
de Francia (hoxe coñecido como Normandía) na segunda metade do século IX. Durante os 
séculos IX e X, sobre todo, asediaron as costas galegas. 

Pagus: Demarcación territorial de época sueva, superior á parroquia.

Parroquia: División administrativa que ten a súa orixe nas parroquias eclesiásticas, 
entidades colectivas agrupadas en torno a un templo. 

Presura: Nome dado a unha modalidade de repoboación da Península Ibérica en 
tempos da Reconquista. Chamábase así porque se entregaban as terras ao primeiro que as 
labrase, outorgando a continuación o rei un documento de propiedade. Presura deriva de 
presa (tomar posesión). 

Primicia: Tributo consistente na cadraxésima e sexaxésima parte dos primeiros froitos 
da terra e o gando, que un servo debía entregar ao seu señor. 

Rito mozárabe: Tamén chamado liturxia hispánica. A Igrexa católica consolidou este 
rito no século VI, no reino visigodo de Toledo, e foi practicado ata o século XI nos territorios 
hispánicos. Desde entón, comezou a ser sustituído polo rito romano.

Rotación bienal: Sistema de cultivo de ano e vez. A terra divídese en dúas follas ou 
partes de tamaño semellante ; mentres que unha se cultiva, a outra permanece en 
barbeito ; ao ano seguinte faise o mesmo cos follas cambiadas ; e así sucesivamente. 

Sarracenos: Nome co que se denominaba,  xenericamente, na cristiandade medieval, 
aos árabes ou aos musulmáns. 

Servos: Xeralmente, son campesiños sometidos a un señor feudal, co que teñen unha 
vinculación social e xurídica. 

Soldadeira: Artista que, na Idade Media, actuaba nas festas cortesás por unha soldada 
(salario, estipendio).

Souto:  Terreo poboado de árbores (especialmente castiñeiros) con pasteiros, 
normalmente sen separación física do contorno, a cabalo entre o agro e o monte.
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Suevos: Pobo xermánico que no século III estaba establecido entre o Rin, o Danubio e 
o Elba, e que no século V invadíu a parte noroccidental da Península Ibérica, onde formou o 
primeiro reino xermánico de Europa.  

Terceletes: Nervos dunha bóveda estrelada de estilo gótico. O tercelete é cada un dos 
nervos trazados desde o punto de apoio, que se unen dous a dous nun nervo secundario que 
descende desde a clave central.

Tombo: Libro manuscrito ; códice miniado, no que se incluían copias de documentos 
que se atopaban soltos nos arquivos catedralicios e monásticos. 

Visigodos: Pobo xermánico establecido durante algún tempo ao oeste do río Dniéper, 
máis tarde no SL de Francia e finalmente, a partir do século VI, no interior da Península 
Ibérica, territorio que case unificarán de todo en torno ao reino de Toledo.

Xadrezado: Decoración xeométrica en forma de taboleiro de xadrez, con cadrados 
alternantes, saíntes e afundidos, moi utilizada no prerrománico e no primeiro románico. Un 
exemplo e este aleiro decorado da ábsida de San Martiño de Mondoñedo.
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http://www.manuelgago.org/blog/?s=normandos&x=0&y=0 
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– Visita a catedral de Santiago virtualmente en « Libro de Pedra » :
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– Web de Carlos Barros, especialista na revolta irmandiña: 
http://www.cbarros.com/

– Álbum de mulleres, de culturagalega.org (información sobre mulleres galegas):
http://www.culturagalega.org/album/ 
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http://alfredoerias.com/ 
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– Artigos do investigador José Carlos Sánchez Pardo : 
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– Vídeos de arte e arquitectura da AS-PG :
http://www.as-pg.com/Podcast/ViewChannel.do?
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– Vídeos sobre a Idade Media na lista de reprodución de Cliphistoria :
http://www.youtube.com/user/Cliphistoria#p/c/D0DB87F7B4DD946A 

– Canle de vídeo de culturagalega.org :
http://www.youtube.com/user/culturagalega 

– Web complementaria deste proxecto, sobre a Idade Media en Galicia :
http://idademediagalicia.webnode.es/ 
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