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PRÓLOGO QUE NON PUIDO SER 

t Xosé Filgueira Valverde 





LIMIAR 

Ben se podería dicir, amigo lector, que as páxinas deste anaco de libro de 
menor contía, resultan ser un froito máis de "Música en Compostela" para o 
Consello da Cultura Galega; iso si, madurecido polos ánimos e mailas inque
danzas de dous concertistas de amizade cotiá nos teclados virtuosos dos 
señoríos artístico e intelectual: estoume a referir ó Arquidoutor D. Xosé 
Filgueira Valverde, dormente xa na paz de Deus, "Honoris Causa" pola penta
centenaria Universidade Compostelá e Presidente do Consello da Cultura 
Galega ata o seu recente pasamento, amais a D. Ramón Castromil Ventureira, 
Conselleiro que coordina coa maior dilixencia a Ponencia de "Música e Artes 
Escénicas" do devandito Consello. 

No verán de 1993 tivémo-la oportunidade de presentar un estudio da nosa 
autoría, adicado ós instrumentos de arco españois dos séculas XVII ó XIX que, 

_ baixo o título Sobre o mester español de violería, fixo o número VII dos Cadern~s 
publicados polos prestixiosos Cursos universitarios e internacionais de Música 
en Compostela . 

. Tralo remate da presentación, unha benquerida amiga e profesora de 
órgano nos Cursos santiagueses dende o verán de 197 4, a moi afamada organis
ta barcelonesa Montserrat Torrent, dixo: "agora por forza ... ten que lle toca-la 
quenda ós órganos". E desa maneira sinxela comezou a nos rolda-la idea de dar 
unha volta, paseniño, arredor dos QUINCE ÓRGANOS DO NOSO SANTIAGO 
VELLO. 

A dicir verdad e e a pesar da persoal preferencia que demostramo~ polo 
estudio do violín, a nosa admiración respectuosa polo "rei dos instrumentos" pro
vé:p. de hai moitos anos, quizais da recordada infancia tudense; e boa proba diso 
result_a que un excelente amigo desas datas, Xoán Manuel Cela Rivas, loitara á · 
fronte dun grupo de animosos, ata consegui-la feliz restauración do órgano his
tórico da Catedral de Tui, estimado por algúns especialistas, e entre eles o ale
mán W. Haacke, como un dos órganos máis interesantes do mundo. 

Outra demostración complementaria donoso afecto polo venerable instru
mento quedou nos maxistrais concertos de inauguración dos Cursos Académicos 
da Universidade de Santiago 1992-93 e 1993-94 que, adicados ó repertorio orga
nístico, tivémo-la honra de organizar na S.A.M.I. Catedral Compostelá . 
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Unha sorte especial, concedida pola súa cordial amizade, foi tamén a opor
tunidade de acompañar, nalgunha visita de cabeceira ós órganos enfermos do 
noso Santiago vello, ó enxeñeiro industrial e organista Excmo. Sr. D. Ramón 
González de Arnezúa, director da Real Academia de Belas Artes de San 
Fernando e suma autoridade entre os coñecedores de todo o relacionado cos órga
nos españois. 

Arnais de todo iso, tiñamos tres abrigas que cumprir: unha, que non a pri
meira, co Consello da Cultura Galega, pois precisa de tódalas nosas mans para 
acada-los altos fins para os que está chamado e destinado. Outra, que tampouco 
a segunda, o agradecemento persoal á cidade de Santiago, por acollernos dende 
rapaces coma se de fillos se tratase e ir, ós poucos, enchendo os nosos queipos de 
isto e daquilo outro, de recordos e sabenzas, de afectos, amizades e honras, ás 
que cómpre corresponder. Aqueloutra, nin moito menos terceira, baséase na 
nosa belixerancia activa pola defensa e engrandecemento do patrimonio históri
co-artístico, que nos deixaron os devanceiros, nunha cadea que de ningunha 
maneira aceptamos que se poida romper, sen loitar denantes para evitalo. 

Ben sabemos que cando se posúe tanto patrimonio artístico e recursos non 
parellas para atendelo, faise necesario elixi-los obxectivos de actuación, case con 
previsións de estado maior; mais as nosas ideas non chegan a tanto, senón soa
mente a poñermos en camiño. 

Mais poñerse en camiño quere dicir achegarse ás causas, á historia delas, 
ás causas de producírense, ós fenómenos circunstanciais da súa vida e do seu 
arredor; para coñecelas mellar e acariñalas con intimidade máis fonda e xa des
pois voar en directo, dende o puro pracer estético ata mesmo aterrar na súa 
verdadeira estima. 

A miúdo nos tempos de hogano e cando se escribe sobre aspectos de inci
dencia cultural, vaise na procura de tentar unha especie de a-sepsia intelectual, 
dun xeito que confunde a profesionalidade e mailo rigorismo do especialista co 
xeo na linguaxe. 

Non sempre resulta doado facelo nin tampouco admitímo-la abriga de 
cumprilo así, pois como dicía Thomas Becon: "A elocuencia sen devoción semella 
un anel de ouro no fociño dun porco". 

E faise ben difícil prescindir da devoción, se o escritor precisa de se mer
gullar nos alicerces dunha cidade unida dende o seu nacemento ó portentoso 
fenómeno xacobeo e, ó mesmo tempo, afondar nos da música instrumental de 
Occidente. 
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Na elección dos temas inflúen as modas e sobre todo os intereses, menos 
veces os moitos coñecementos que se teñan e algunhas os gustos persoais, mais 
tamén, de cando en vez, a caridade de se preocupar por aqueles que teñen menos 
ou fican doentes, algúns case mortos; nesa maneira de actuar tampouco deixan 
de escaravellar nos pensamentos certos atavismos profesionais, que xacen no 
subconsciente de xeito involuntario. 

Por mor pois dunha "constelación etiolóxica polifactorial", que dirían 
aqueles patólogos xerais doutros tempos, foi xestándose o comezo dunha visita, 
case clínica, ós quince órganos que superaron o paso do tempo no noso Santiago 
vello. 

Con todo, os quefaceres cotiáns deixan pouco para cultiva-lo paxareco de 
cada quen; e por iso fai falla tamén un fol que mova o vento da arca e manteña 
asemade altos os ánimos de traballo. O meu fol ten nome e apelidos, chámase 
Antonio Iglesias Álvarez, e, a dicir verdade, sóbralle forza ourensá para 
move-los ríos, as fontes e mailos regatos pequenos da música nosa, dende as súas 
Secretaría Xeral da Real Academia Española de Belas Artes de San Fernando e 
a Dirección dos Cursos Universitarios e Internacionais de "Música en 
Compostela". 

Aínda que quizais ó mellor non se debería dicir, o aquel derradeiro de nós 
escribi-las liñas que están a seguir, pode se-lo feito de que, por unha tolemia da 
natureza, os médicos esteamos afeitos a facer case de todo. 





l. SOLPOR EN SABLE 

La voz de la campana hizo conmover su corazón; la onda sonora y grave 
levantó en su espíritu recuerdos y pensamientos ... 

Rosalía de Castro 

Naquela abondosa terra tudense da nosa nenez, os solpores tecían luscos 
e cores áticas, que maxino foran traídos xunto co buxo e o loureiro polo grego 
Diomedes, cando chegou ás ribeiras baixomiñotas, tralo remate da Guerra de 
Troia. 

Polos sinxelos vidros incoloros da nosa galería branca estoupaban solpores 
vermellos e amarelos, que facían negrexa-las follas da nespereira e da laranxei
ra e abrochaban, con pincel groso, a silueta tornasolada do Aloia -"O Mons 
Medulius" de Schulten-, coa licencia compracente de San Xulián do monte, que 
lle mandaba ós raios da tardiña aloumiña-los recunchos catedralicios, onde se 
agachaban os cóengos de roquete albeiro e bonete picudo, amais dalgunhas devo
tas santelmianas de novena e escapulario. 

Ás veces o santo da cova montañeira agasallaba ó pai Miño coas augas da 
súa fonte sacra; e daquela ventos e choivas mesturábanse entre os tileiros de 
San Domingos e as robinias da vella corredoira, ascendida dende hai tempo a 
"Corredera" por méritos de paz e ataraxia senlleira. Entón, erguíase a noite cedo 
e os solpores branquexaban en escuro. 

Mais cando a luz albimoura lle impoñía ó serán toda a forza do seu sueiro 
era nos atardeceres últimos da invernía. N eles, os nacen tes luscos da 
primavera facían fuxi-la tristura das pedras douradas , máis afeitas ós tratos coa 
noitiña, por ser dona e posesora de mellor salvoconducto para as fortalezas do 
medievo, aínda que chegasen a se mudar en sés episcopais. 

Entre frío fusco inverneiro e albarizo morno primaveral, o Mércores Santo 
oficiábanse na catedral as "Tebras", con tódolos retablos e imaxes ben cubertos por 
severos panos morados. Daquela calaba o grande órgano e as carracas ranfiñaban 
a dor1

, abouxando testas e contrafortes, movidas por inxenuas piedades e mesmo 
polas nosas amusgadas mans, a carón dun pequeneiro exército de rapaces. 

1 Emprégase ranfiñar pola semellanza do son da ra co emitido pola carraca. Coa expresión "ranfi
ñar a dor" evócase o mesmo senso instrumental da campá, cando se di que toca a morto ou a 
gloria. 
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Na noite pascual do Sábado Santo, cando as badaladas do reloxo sinala
ban o comezo do Domingo e a Resurrección do Señor se amasaba xa resplande
cente, ducias de axóuxeres e campaíñas sostidas polas mesmas mans, agora 
cheas de ledicia, soaban a gloria e repenicaban afervoadas, ata que o órgano 
silenciado espertaba do seu sono litúrxico e comezaba a fungar polos centos e 
centos de tubos, coma un vendaval sonoro. 

Entón os frautados, os claríns, a trompeta real e o nasardo mandaban 
recado a ceos e terra do milagre que acababa de acontecer, nunha sintaxe per
fecta de "melos" e de harmonía; pois que ningúns outros instrumentos de músi
ca saben fala-lo latín, agás os vellos órganos das antigas sés episcopais. 

Din os historiadores que a grande distinción entre as pinturas renacen
tistas florentina e veneciana baséase no espírito da plasticidade medicea, que 
enche os cadros florentinos de relevos case escultóricos, fronte á musicalidade da 
pincelada dogaresa, mallada a partes iguais nos "ricercari" de Andrea Gabrieli e 
nese cromatismo adriático, que envolve as lucenzas do Lido e da Lagoa, ata mer
gulla-los solpores no fol singular dos órganos de San Marcos. 

Mais o contrapunto veneciano provén de Flandres, pois tal era a proce
dencia dos fundadores Willaert e De Rore; e na patria norteña do contrapunto o 
horizonte significaba lontanía, iluminada por puras claridades. 

Cando, nas fins do Renacemento, a pintura se volve multicolor e os lenzos, 
enchoupados en óleos, reflicten polifonías e saibos a madrigais, o fondo do cadro 
deixa de se-lo irmán cativo para tornar en vinculeiro ou alomenos parella do pri
meiro plano. Entón as nubes e o horizonte achéganse cara a nós e, namentres no 
cadro vai esmorecendo o debuxo e medrando a pintura, xorde o xílgaro da cova 
escondida; pois a través dos ollos chega o encanto da música nunca escoitada. 
Daquela os solpores engaiólanse cos "baixos continuos" do mar e do ceo e azulan 
a zafiro, a pureza e a infinitude ou ben descobren o verde fecundo da esperanza 
no espello oceánico dos atardeceres. 

Non sei xa onde, nin sequera de que xeito, mais recordo ter escoitado á 
vella cociñeira Manuela, sabia cocedora do caldo máis saboroso de cantos ternos 
probado na vida, que a soidade nacera nalgún curuto de Galicia, nunha casa 
aberta ós catro ventos irmáns, que estaban sempre alporizados e a discutir entre 
eles. 

Tampouco sei as razóns, pero eu maxinaba a tal casa coma unha especie 
de dolmen de Axeitos con fiestras e por iso tamén pouco axeitado para un parto, 
aínda que fose normal de todo. 



Quizais por se-la comadre de pouca experiencia ou polo que fose , o certo foi 
que tralo nacemento a parteira cantou neno; e dese xeito tódolos presentes con
fundiron a soidade cun rapaz e por iso, dicía Manuela, vestírona da cor do ceo. 

Aínda moi nena e xa mortos os país, uns veciños emigrantes levaron a soi
dade con eles cara a alleas terras , onde foi medrando ós poucos ata se converter 
en morriña. 

E cando a moza, xa crecida, gañou os cartos primeiros, foi mercar axiña, 
no recordo queimante da húmida terra nai e do longo mar que a separaba dela, 
un vestido de seda esmeralda ... amais unha garrafiña da mesma cor, cun millei
ro de bágoas para os seus ollos secos. 

E abofé que ámbalas dúas cousas lle deberon durar toda a vida, porque 
endexamais se chegou a saber que a morriña trocara a augamar da roupa, nin 
tampouco que gastase tódalas bágoas da garrafa pequeneira, nas súas triguei
ras perfebas louras. 

Un chisco máis escuras cós renacentistas son os solpores nas catedrais 
barrocas, entre arrecendos a cera virxe e fumes de incenso branco, espallados 
polos espacios pétreos, nos que a arte humana desexou verte-las súas ansias de 
eternidade. 

Alá verdescuran os piadosos beizos no murmurio das rogativas e acolá 
miran os ollos as infinitas liñas curvas, omnipresentes nas arcadas, luídas polas 
ouricelas, nos retablos dourados e nos escorzos das imaxes, coma pontes estom
balladas, entre as lumieiras do pretérito e do futuro e os fuscos dun presente, 
sempre algo cheo de acedume. 

Cando, co paso do tempo, se foi apagando a xuventude das vidreiras góti
cas, nos fondos dos cadros de Rembrandt as luces tornáronse mates e os solpo
res volvéronse teixos. Coma aqueles soles umbreiros, que se coan polas beiras en 
Caravaggio namentres nas composicións bergamascas, de Evaristo Baschenis, o 
claroscuro infunde vida ós instrumentos musicais. 

Sombras solleiras de Xosé Ribera, albas de luz na noite de Francisco 
Zurbarán, os teixos de obradoiro pasaron a América e multiplicáronse nas Rosas 
de Lima e nas Virxes de Cuzco coma aquela "Peregrina", que pendura sobran
ceira e cotiá na nosa casa e perante os nosos ollos, co seu chapeu barroco de plu
meiro en nimbo dourado e as súas irtas e alongadas mans sempre agarimando ó 
N eno, entre sorrinte e severa, de xesto compracido e mirada sabedora dos segre
dos de tódolos mundos. 

Compostela alborexa sempre en amenceres, que penetran na Basílica do 
noso Santo Xacobe a través das capelas da xirola, e mesmo pola da N osa Señora 
"A Branca", onde dorme o avoengo Xoán de España, tralo lintel selado co acio do 
seu brasón. 
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Por iso, ó pasar ós pes da Señora, as luces matinais santiaguesas enno
brecen as súas tonalidades, de xeito que o negro vólvese sable e o albo tórnase 
prata; e da mestura de ámbalas dúas heráldicas cores xorde o grisallo, que afon
de a integridade e maila firmeza na prudente austeridade e adoita envolve-los 
cincentos orballos da cidade arcebispal. 

Estamos ben seguros que non hai outra varanda para albisca-los solpores 
composteláns coma o curruncho no poñente da Praza do Obradoiro, que está en 
fronte da capela da Angustia Baixa, chamada tamén igrexa de San Froitoso. 

Aquela igrexiña nada do fervor pola Virxe das Angustias dun enfermeiro 
do Hospital Real, chamado Bertolameu Barreiro, que nos mediados do século 
XVII mandou poñer unha imaxe de pedra da Señora, á beira da cerca do cemi
terio do Hospital, por diante da desaparecida Capela da Vera Cruz e fronte ó 
camiño vello, que ía cara a Santa Susana. 

No recuncho da praza maior de Compostela, os ollos abertos comparten os 
mesmos sentires hemeronictos2 cos brancas vidros obradoiráns e acolá poden, 
pechadas as pálpebras, cata-la morea de sensacións mornas e caladas, que 
garda, escondido en compases de espera, aquel singular rosetón románico, 
labrado no Pórtico polos canteiros de Mateo. 

Os mesmos canteiros que esqueceron ou que non lle quixeron poñer ó 
pétreo encaixe camariñán outra cartela de "misit me Domino" coma a que leva o 
Xacobe Apóstolo na man, quizais para que un simple burato non puidera sentir
se endexamais nin santo nin profeta, por moi fornecido que estivera de galanu
ras medievais. 

Tralos seráns dos non sempre bos tempos e a través de fiestras e rosas da 
pedra, chega tamén a noitiña ás igrexas de Compostela e a luz do solpor non pide 
licencia para se deitar nos lenzos, nos altares nin tampouco nos tubos dos órga
nos, nados nelas para canta-las marabillas de Deus. 

Daquela e por se-los solpores respectuosos escurece xa que logo, para non 
turba-lo sono dos vellos instrumentos e ninguén se poida decatar que mudos e 
enfermos xacen a maioría deles. 

Xa non fai falla que digan ren, nin moito menos que loen á Divindade. Eles 
pertencen ó pasado e xa non son deste mundo senón fillos doutros séculas, ante
riores ó da présa e da telecomunicación. ¡Vaites, pois non coñecen a modernida
de , nin sequera o mando a distancia e din que aínda tampouco aprenderon a 
fala-lo inglés, con acento transatlántico! 

2 Tránsito entre día e noite. 
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Por iso ... ¿Que se podería facer coas ditas antigallas? ¡Abofé que merecen 
a morte! 

Mais unha morte lenta e desprezada, por ousar non agocha-la cabeza e 
recordar a cotío unha presencia non demandada case por ninguén agás polo sol 
do serán, que, despois de irisa-los cobres das trompetas reais, torna ouros en 
marfís, para mergullalos logo na escuridade bemol e sostida dos teclados cromá
ticos. 

Paseniño, pouco a pouco, vai pois o solpor negrexando en sable, loito 
mouro de tristura fidalga, namentres a noite desenvolve a súa longa coroza, chu
viosa e frieira, para cubrir de silencios os vellos órganos de Compostela. 
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2. O ANAPEL03 DE THAIS 

¿Quién es capaz de definir la extraña sensación que puede producir en nues

tra alma un solo sonido alegre o melancólico, ligero y triste? 

Rosalía de Castro 

Ben difícil resulta agora maxina-lo mundo da antigüidade, a pesar das 
boas descricións dos historiadores, quizais porque as reconstruccións, ideais ou 
cinematográficas, responden ó sentir e ás vivencias da nosa época, moito máis 
inquisitorial e desprezativa para as outras do que nos decatamos os que vivimos 
no mundo de hoxe, cheo de pragmático materialismo. 

Por iso fábula e mito soan a eixe de carro pretérito, a boroa e a aguillada. 
E o nome de Tha'is di pouco a pesar da súa fermosa e singular eufonía; evocan
do se cadra e case soamente, despois dos amores e galanterías de Alexandre "o 
Magno", a Anatole France e a Jules Massenet, amais a aquel monxe chamado 
Athanael que, despois de logra-la conversión doutra belida Tha'is e aínda facela 
profesar nun convento, perdeu corazón e alma por mor do mal de amures. 

Non sei se o con ta Hixino ou algún dos moitos "Pantheóns" mitolóxicos 
grecolatinos pero seica, alá polo século III antes de Cristo, viviu na Alexandría 
tolomeica unha doncela chamada Tha'is que, devotísima das Musas, pregaba 
axuda cotiá a Euterpe para conseguí-lo amor de Ktesibios, un mozo aleuto, tan
xedor de "syrinx" ou "frauta de Pan" e posuidor de grandes dotes musicais. 

Compadecida Euterpe polo anapelo e as angustias da rapaza, convocou ás 
súas oito irmáns para iren todas xuntas roga-lo favor de Afrodita, que se negou 
a arranxa-lo matrimonio, quizais por lle ter botado o ollo ás condicións artísticas 
do rapaz. 

Teimudas de vincula-la parella e como fosen coñecedoras de tódalas artes, 
as Musas apelaron ó entendemento de Atenea que, tornando os seus ollos glau
cos, propuxo a Euterpe o trato de que ela podería inspirar a Ktesibios, coa axuda 
de Apolo, a invención dun instrumento derivado do "syrinx", capaz de transmi
tir á terra os mesmos sons celestiais do Olimpo, se a Musa se comprometía a 
ensinarlle a Tha'is a arte única de tocalo. 

3 O nome da planta velenosaAconitus, de flores azuis, emprégase ás veces en sentido figurado indi
cando tristura ou pesadume. 



_ As tradicións cantan que foi así como naceron en Alexandría o 
"Hydraulikon", o primeiro dos órganos, e maila primeira de tódalas organistas; 
e din que por iso soou tamén a primicia do órgano naquelas festas apolinarias, 
que se celebraban na antiga cidade helénica de Delfos para lle rende-lo culto ó 
deus solar cabelilongo. 

Empregando aire comprimido amais de auga e unha ou varias ringleiras 
de tubos de distintas alturas, para conseguí-lo efecto polifónico, Herón e Vitrubio 
converteron o "Hydraulikon" helenístico no "Hydraulus" romano, que serviu 
para entrete-las folganzas de Nerón e tamén para poñer fondo musical ás loitas 
no Coliseo. 

Mercé ó efecto único do aire impelido, o hydraulus transformouse despois 
no antigo "órgano pneumático"; o mesmo que agarimaron os Césares de Bizancio 
durante séculas, ata que o emperador Constantino Copronymos agasallou cun 
deles a Pipino "o Breve" no ano 757. 

Semella que o presente bizantino daquel emperador, de alcume ou apelido 
case fedorento 4, debeu servir máis de inspiración que de modelo, para o órgano 
que construíu Giorgio Veneziano no ano 826 en Aquisgrán e para Ludovico Pío. 

Durante moito tempo consideráronse perdidos os testemuños verdadeiros 
sobre o "Hydraulikon", que se gardaban como ouro en liño no "Brukhion" ou no 
"Serapheio~', as dúas grandes bibliotecas alexandrinas destruídas polo~ incen
dios, acesos nos tempos de Xulio César, de Teodosio ou quizais na dernideira 
queima que sufriu a cidade, trala conquista polos mauros. . 

A pesar de que o instrumento fora case olvidado, despois da caída do 
Imperio Romano de Occidente, é ben certo que o órgano entrou en Europa no 
século VIII e pola porta grande, pasando axiña a colaborar, cop grande fortuna 
e de xeito moi activo, coa liturxia cristiá ata o día de hoxe; nun conxunto de fres
cura, madureza e compenetración, deses que só se poden conseguir tras unha 
ducia de ?éculos, de ininterrompida fidelidade ó culto .divino. 

Por fortuna, nos comezos do ano 1994, o catedrático de Arqueoloxía 
Dimitris Padermalis e mailo seu equipo de traballo presentaron en Atenas, e 
despois da súa enteira restauración, un "Hydraulikon" ou "Hydraulis", atopado' 
no verán de 1992 no xacemento arqueolóxico de Dion, arredor do lugarexo adi- ··· 
cado na antigüidade ó culto de Zeus ·e das musas olímpic·as (~'J ai zeai ton tekh
nón kai epistemón"). 

4 Copronymos significa nome manchado de excremento. O emperador bizantino Constantino V foi 
coñecido desa maneira por emporcarse durante a cerimonia do seu bautismo . 
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Este órgano de Dion, datado no século 1 denantes de Cristo, trátase dunha 
xoia de proporcións senlleiras: cento vinte centímetros de altura e ancho de máis 
de setenta, decorado con marcas de prata sobre unha tubaxe de cobre que, ata 
agora e quizais por moito tempo, no atopou outros compañeiros cosque falar nin 
facer relatoría íntimo dos seus recordos pre-cristiáns. 

No lento camiñar de dous mil anos e a pesar de se conservar música do 
século XIV, o instrumento non acadou maturidade ata o s. XV, no que os meca
nismos multiplicaron teclados ou "manuais" e tubos e asemade adquiriron corre
deiras e contras, que traduciron "os segredos" das válvulas cónicas en voces 
nunca escoitadas na terra. 

E ós poucos os órganos foron enchendo as catedrais e os mosteiros dun 
abanqueiro de sons, que se afundiron nos claroscuros románicos ou fixeron 
estoupa-la policromía dos vitrais góticos en arcos da vella tendidos ó ceo, mesmo 
coma pontes de esperanza tecidos pala sinxeleza medieval. 

Mais por iso, o órgano non deixou de se perfeccionar co paso do tempo; e ó 
instrumento barroco seguiron o romántico e mailo contemporáneo, que foron 
aproveitando innovacións técnicas para medrar nas súas posibilidades de exe
cución de voces e reguladores, para se adaptar ós novas tempos e aínda para 
atender tamén ás necesidades impostas polos compositores, atinxindo o propio 
desenvolvemento evolutivo da música. 

O camiño percorrido foi longo e cheo de complexidades, mais sen que o ins
trumento chegase a perder nin a especificidade nin tampouco os timbres da súa 
voz persoal; coma un vello Xano bifronte, andróxino de Caruso e Galli-Curci, que 
fose gañando agudos e graves a través dos séculas mailo segredo de combinalos, 
nos eidos da harmonía e do contrapunto. 

Por iso, se Guillaume de Machaut denominou ó organo "reí dos instru
mentos", Cecil Clutton chámalle agora "brontosaurio" dos mesmos. 

A nos a sensibilidade está moito máis próxima ó primeiro . malia os sete
centos anos, máis ou menos, que nos separan do compositor medieval; pois nin 
sequera a fineza irónica británica pode despreza-la semántica; e o "bronté", co 
que os gregos se referían ó trono da tormenta, está ben afastado dos clatíns e das 
bombardas, dos veludos nos rexistros frautados ... 

Coma tamén dos "mordentes" aviolados, das "docenas" e das "quincenas", 
que seduciron a aquel Cantor de Santo Tomé de Leipzig, de nome Xoán 
Sebastián, e poden facerse soar dende dous a cinco teclados, chamados de abai
xo a arriba: "positivo ou cadereta", "principal, manual ou órgano maior", "expre
sivo ou recitativo", "solo" e "eco"; amais do "pedaleiro" ou das "contras", que porta 
a consola nos mellares instrumentos . 
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Se ben os grandes órganos de concerto ou mesmo das catedrais teñen alo
menos tres teclados e pedaleiro, dependendo da época en que fosen construídos, 
poucos son os órganos antigos que teñen os cinco e aínda a maior parte dos nosos 
históricos posúen soamente un ou dous deles: a chamada "cadereta" e mailo 
"órgano maior"; sempre a teor da data e estilo da feitura, que, amais diso, tiña 
en conta o obxecto para o que se ía emprega-lo instrumento. 

Cando hai varios teclados, o "positivo" servía e segue a servir para os 
acompañamentos da música vocal e por iso dispón dunha sonoridade axeitada e 
non moi forte, que se estende nos dominios dos chamados "oito pés", amais gús
tanlle os rexistros doces e afrautados. 

Pola súa parte no contido do "órgano maior" fican os rexistros de maior 
potencia, os cheos e mailos xogos de lingüetería de catro, oito e dezaseis pés, que 
serven para lle dar ó órgano a súa plenitude sonora como tamén para acompa
ña-lo canto coral. 

Namentres no "expresivo", tamén dominad-ar do reino dos oito pés, des
cansan a posibilidade de recita-las frases , que outorgan ó órgano case sensibili
dade humana, e mailas voces de certos instrumentos propios da orquestra como 
óboe, clarinete ou fagot. Ás veces algúns deles fican nun teclado específico, cha
mado por iso "solo". 

Caso de existí-lo "eco", este teclado goberna os homónimos, dende o 1 3/5 
pé da decisetena ata o frautado de oito e aínda de dezaseis. Mais no "pedaleiro" 
afúndense as bases harmónicas do instrumento, case sempre en rexistros a par
tir dos oito pés. 

Na longa evolución que caracteriza a este instrumento, os organeiros dos 
países europeos , posuidores de maior tradición, foron introducindo matices que 
personalizan as escolas nacionais; e os boísimos organeiros barrocos españois, 
entroncados dende o século XVI coa escola de Flandres, encheron as igrexas de 
tesouros, que recordan a cada paso o seu bo facer e mailos sinais de identidade, 
que os caracterizan en exclusiva. 

Un ou dous teclados e contras, trompetería horizontal na fronte dos órga
nos, potencia e nitidez da lingüetería dende os claríns ós baixonciños, ecos e efec
tos especiais sorpresivos, coma as campaíñas para os momentos da Elevación 
nas Misas ... 

De xeito tal, non pode resultar estraño que o "rei" fose abrindo os seus 
foles, ós poucos, ata un novo mundo sonoro, alén da harmonía tradicional, que 
atopou dende as tubaxes espacios abondosos para chegar ata as alturas . 
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Ben se podería dicir qu_e todo iso foi sementado e mesmo colleitado pola 
de._scendencia sucesiva daquela.antiga parella de organeiro e organista, esqueci
da nos longos cadrelos da cometa. do tempo, tecedora de sons arremuiñados polos 
ventos idos da Grecia clásica, nados hai bastante máis de dous mil anos, naquel 
berce máxico do sorriso de Tha'is. 

Sorriso hoxe amoureado nuns beizos algo, amorrecidos, quizais pola teima 
destes tempos alomenos eulturalmente complexos a mais polos fulgores, xurdidos 
da busca ansiosa e a c_alquera prezo de vieiras novos, que se estiveron e e$tán a 
desenvolver neste cambio. de milenio e veñen, dende hai anos, ceg~do a moitos. 

Vella ledicia, <;l! piques de se tornar· outra vez no anapelo, dl)Ilha rapaza sen 
idade, vagalume en noite escura, que, tendo vivido os seus afáns na antiga 
Alexandría dos, Tolomeos, non m_orrerá endexamais, namentres nas teclas dos 
órganos pousen os lenes agarimot? albeiros de moitas mans, non por iso menos 
brancas. 

• 



CATEDRAL. Órganos de Manuel de la Viña (1704, 1712) 



3. A CASA DO SEÑOR SANTIAGO 

Resplandecían con maj estad las m onstruosas lámparas de bruñida plata 
a la luz de los cirios; el órgano hacía resonar sus ecos llenos de armonía a 
través de las columnas de granito, y la procesión se adelantaba lenta
mente, entonando cánticos graves y llenos de religiosa melancolía. 

R osalía de Castro 

Nunha tradición que se remonta alomenos ó século XIII, no que Maese 
Lourenzo facía soar na terra voces celestiais nas amplas e inigualables naves da 
Basílica Apostólica, a Historia da Santa Igrexa de Santiago refire como o sacer
dote veneciano Dionisia Menan, que fara capelán do rei inglés Enrique VIII , 
"aderezou os órganos grandes vellos" no ano 1527. 

Dionisia Menan seguía ó cargo deles , en calidade de organista da S.A.M.I, 
no de Gracia de 1534; despois de suceder a Alonso de Salamanca, que tiña dende 
1526 un salario de dez mil marabedís, tras servir durante un ano enteiro ó Santo 
Patrón das Españas, en recoñecemento á mercé de protección que lle fara dis
pensada polo Apóstolo, nunha grande tempestade. 

Parece ser que Menon debeu facer tamén algún outro órgano novo, pois alá 
polo 1530 o organista de Astorga Diego de Béjar estimou, na súa viaxe a 
Compostela, que o órgano grande de Menon era un dos mellares existentes no 
reino; a pesar de non se distinguir polas excelencias nin do labrado nin da tubaxe. 

Semella razoable que este órgano estivera entre os revisados polo orga
neiro Pedro Vélez, que facturou doce ducados ó Cabido compostelán no 1534, por 
diversas reparacións feitas ós instrumentos. 

Outros organeiros que traballaron tamén para a Basílica compostelá, nese 
século XVI, faron Fr. Xoán de Mena e Pedro Martínez de Montenegro. 

Aínda que, como refire Fr. Atanasia López, non resulte esclarecido se o 
dito Xoán de Mena era asemade ou soamente organista, pois na Acta Capitular 
do 12 de xuño de 1528, o devandito aparece mencionado coa denominación de 
"fraire de los órganos"; namentres noutra anterior, do 13 de xullo de 1527, figu
ra a arde de paga-lo salario ós oficiais, "que hazen los organos que han de haver 
Frai Juan de Mena". 
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Pola súa parte, o organeiro Martínez de Montenegro chegou a Santiago en 
1558, nos tempos en que eran organistas Pedro Ortiz de Valderrama e Gaspar 
de Villada, e comprometeuse a feiturar nun ano outro órgano de dezaoito rexis
tros, cos que se poderían facer máis de cen "diferencias", e que tería que posuír: 

un frautado de q.uatorce palmos de largo, que venga afinado con las 
chirimías, un chur.umbelado de .quincenas muy claro y gracioso, dos 
pares de dozaynas unísonas del frautado principal, con las quales se 
harán diferencias nunca vistas, muy sonoras y extrañas de todas las 
otras diferencias .. .. Todo ello a contento de Pedro Ortiz e Gaspar de 
Villada, organistas de la Catedral. 

En 1597, os órganos da Catedral foron -reparados polo mestre Alo,nso 
Cabaleyro, veciño de Vigo, que despois se desprazou a PQ,nteve_dra _para compo
ñe-lo instrumento da igrexa de San Bertolameu; tomando asem..ade o encargo do 
seu mantemento, limpeza e afinación anual polo estipe·ndio de ·.seis ~escudos, 
pagadoiros cada .ane>. 

Algúns anos máis tarde, nos principios do século XVII, ocu¡_p.an<ilo a praza 
de organista rnaior Xerome del Castillo, foi- o or.ganeir.o André:s de O.:rtega o 
encargado de facer outro instrumento por un cust.o de sei~ mil reaiis; 1pq;ra poñe
lo agora na Capela de Mondragón. 

A con tía aboada ó devandito Andrés de Ortega non deheu ser ;moi . ~levada, 
se ternos en con.ta que Gaspar de Alaraz percibía en 1624 unha anualü:lade de 
mil cincocentos reais, en concepto de afinador e reparador da Bas_ilica, ·"cuando 
fuere menester a satisfacción del organista y del rpaestro d.e ~apil'la". 

Semella razoable que o devandito Gaspar puideni se-lo pai ou alomenos 
parente próximo do "mestre de facer órganos" compostelán Pedro de Alaraz, que 
traballaba nas terras de Galicia alá polo ano 1634; e quizais av.ó de Bieito de 
Alaraz, que ocupou praza de organista na Catedral de Santiago entre os anos de 
1658 e 1678, ano en que o sucedeu Gregario Galindo tralo seu pasamento. O 
mantemento dos órganos era servido no ano 1674 polo mestre organeiro Joseph 
Francisco Caamaño. 

Como no mundo hai máis de vello que de novo, tamén no mesmo século 
XVII moraba en Santiago o organeiro Balthasar Machado (falecido no 1688), 
que, tras acada-lo compromiso de reface-lo máis grande dos instrumentos da 
Catedral de Tui, "le echó a perder, dexándole deteriorado y de manera que no 
puede serbir y ocultó muchas pjezas dél". 

De tódolos xeitos, Machado debeu ser un bo organeir.o, alomenos cando 
quería, porque non só traballou arreo para os mosteiros e Hospital Real com
posteláns, senón para outras catedrais, conventos, igrexas e mosteiros de 
Galicia, facendo órganos e "realexos" . 
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Xunto a Baltasar traballou tamén seu sobriño Xoán Machado, que tivo así 
mesuro sona debo m~stre aínda que se perdesen bastantes referencias dos seus 
traó:alfos . 

Quizais cómpre r~'(wrdar aquí que recibían o nome de "realexos" os antigos 
órganos portátiles, antecesores· do "armonium". Estes instrumentos, chamados 
tamén "órganos de pé", levaban dous fo les pequenos axustados na proximidade 
do "segredo" e así mesmo á tubaxe ou "plantadiño" tapada, por necesitar menos 
espacio. Os "realexos" posuían a mesma entoación que o "plantado de 61/ 2" e alo
menos tres rexistros máis: oitava, quincena e cheo. 

Algúns autores antigos, ou mesmo Pedrell, aconsellaban limita-lo empre
go estricto do termo "realexo" ou "órgano de regalía" ós pequenos instrumentos 
que se acomodaban ás características supraescritas, sen ben estaban fixos, care
cendo por iso de portabilidade. 

Despois dos Machado, falecido Baltasar no 1688, traballou en Compostela 
o salmantino Manuel de la Viña, que foi chamado polo Cabido Metropolitano 
dende Ciudad Rodrigo, onde se atopaba facendo un órgano para o convento de 
San Francisco da dita cidade charra. 

Nos principios do século XVIII, o Cabido santiagués desexaba afervoada
mente contar cun instrumento axeitado ás necesidades amais á dignidade da 
Basílica, na que exercía daquela o frade trinitario Frei Xosé de Vaquedano, en 
calidade de mestre de capela. 

O contrato para face-lo órgano novo, no lado do Evanxeo da Casa do Señor 
Santiago, foi asinado polo cóengo fabriqueiro D. Francisco Verdugo a fins do ano 
1704. A obra do organeiro De la Viña foi estipulada en oito mil ducados, debén
dolle facilitar así mesmo o Cabido os materiais precisos para o seu traballo. 

A construcción da caixa do órgano, en madeiras de nogueira e castiñeiro, 
foi encargada ó escultor Miguel de Romay, e foi dourada polo pintor Francisco 
Sánchez; ámbolos dous baixo a dirección do "mestre de Arquitectura" Antonio 
Afonsín. 

Como eran tempos da sanguenta Guerra Sucesoria de España, que rema
tou co cambio dinástico dos reis habsburgos polos borbóns, o devotísimo xacobeo 
Arcebispo Monroy, que rexeu a Sé dende 1685 a 1715, quixo "alivia-los gastos da 
fábrica da Igrexa" e, por iso, amosou espontánea vontade de facer fronte a tódo
los: gastos da feitura e colocación do devandito órgano, que foi rematado por 
Manuel de la Viña para celebra-la festividade do Corpus de 1708 . 
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O recordo da grande munificencia do señor arcebispo, nado en Querétaro 
da Nova España, quedou reflectido nos versos que se puxeron na caixa do mag
nífico instrumento: 

Con tantas voces no doy 
Muestras de lo que ha dado 
A este templo su Prelado 
Don Fray Antonio Monroy. 

Tesoros su bizarría 
Dió a Santiago, al clero ley 
Pastor por quien vió su Grey 
Templo y Reino en armonía. 

O primeiro grande órgano de Viña dispuña de sesenta rexistros e tres 
teclados. 

Un principal, para a fachada de diante, no que a man esquerda contaba 
con frautados de 26' e 13', 8ª de violón, baixonciño, trompeta real, claríns e orlo; 
namentres a disposición da man dereita atopábanse os frautados de 26', 13' e 8ª, 
nasardo, frauta travesa, corneta real, trompetas magna e real, claríns e orlo. 

Outro teclado atendía ás tubaxes da fachada posterior, dispoñendo á 
squerda de frautado de 13' e docena ata vintedousena, así como na dereita de 

frautado de 13' e trompeta magna. 

O terceiro teclado era para "ecco" e "crescente", e facía so ar un frautado de 
13' e mais un óboe. 

O instrumento, que se completaba con pedais de contra dunha oitava, 
posuía así mesmo voces de timbais, paxariños e gaita con axóuxeres cas
cabeleiros. 

Ben satisfeito da obra do organeiro salmantino, o Cabido compostelán 
acordou dispoñe-la feitura doutro novo órgano, que se situaría agora no lado 
correspondente á Epístola da Sé. O encargo do instrumento foi así mesmo desti
nado a Manuel de la Viña no 1712, que recibiu en compensación o estipendio 
axustado de cincuenta e cinco mil reais. Da caixa e da pintura encargáronse 
Miguel de Romay e Francisco Sánchez. 

O instrumento "da Epístola" foi concibido tamén para tres teclados, sesen
ta e catro rexistros e contras dunha oitava, semellando análoga disposición xeral 
que o anterior, se ben con algunhas diferencias nos tubos da fachada posterior, 
que servían voces de trompeta real, chirimía e dulzaina, rexidas pola man 
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CATEDRAL. Singular perspectiva do instrumento da Epístola (Manuel de la Viña, 1704) 



esquerda; trompeta real de madeira, trompeta magna e dulzaina, a carón da 
man dereita. Amais do devandito, no terceiro teclado posuía así mesmo voces de 
óboe, c1arín e corneta e, por suposto, timbais, pífanos e gaita galega. 

Os excelentes labores na catedral :-santiaguesa déronlle a De la Viña bas
tante. notoriedade, de maneira que, aínda a pesar da dificultade dos tempos que 
corrían, foi reclamado para facer ·diversos órganos en Galicia, e entre eles o da 
catedral de Mondoñedo e mailos das igrexas de San Bertolameu e Santa María 
de Pontevedra. 

Xa falecido Viña, tr.aballaron en 'Santiago os organeiros Xosé ·Cres,po, 
autor dun instrumento para a Colexiata de lria, Manuel Sanz, amais do mestre 
Uxío González, que por certo foi o res,ponsable de trasladar a Pontevedra e co10-
c:ar na dita igrexa de Santa María o órgano saído para ela das mans do salman
tino De la Viña no seu obradoiro compostelán. A praza vacante de Viña foi ·soli
·citada no 1722 polo organeiro de Astorga Antonio Rodríguez. 

Para lle sacar partido musical ·Ó órgano custeado polo Arcebispo Monroy, 
xa no 1710 fora chamado a Compostela :0 famoso organista conquense .Freí 
Martín García, dotado dunha notable habilidade tétnica., que facía recordar os 
entendidos a daquel famoso instrumentista e tü'mpositor español do século de 
ouro, chamado Francisco de Peraza, que dicían que tiña un anxo en cada dedo, 
' qu engadía o vigüelista Pedro Bravo pois que "solo Pera~a era músico e os 
demáis simpres oficiais dela". 

Máis ou menos o mesmo, reflectido naquelas palabras escritas por Vicente 
Espinel: 

De un sujeto ví allí la efigie pura 
que aquel gran Cabezón va donde caza, 
en el órden de tecla y compostura 
sin exceder un punto de su traza, 
el término, caudal, desenvoltura 
y las divinas manos de Peraza. 

Dada a pronta dispoñibilidade dos d'ous órganos composteláns e quizais 
para o servicio do menor da Epístola, foi nomeado tamén organisla da basílica o 
pucelano Xosé Peralta, coas primeiras flores da primavera de 1712 e no mesmo 
momento en que Xoán Sebastián Bach compoñía en Weimar unha boa parte das 
súas mellores obras, adicadas ó rei dos instrumentos de facer música polo xenio 
máximo do contrapunto. 



Despois de Peralta, c. 1729 fixo soa-los órganos da catedral Antonio 
Bueno, asesor xunto co organista dominicano Frei Luis de Santa Ana do artesán 
organeiro Xosé Bieito González Seixas, e nos mediados do século dezaoito a sona 
de mellar mestre de órganos da cidade era para Alberte de la Peña, que fixo un 
bo instrumento para a igrexa conventual betanceira de San Francisco. 

Tras case setenta anos de emprego ininterrompido nos cultos da catedral, 
os órganos de Manuel de la Viña foron obxecto de obras complementarias por 
Manuel Sanz e Gregario González no ano 1777, namentres cara á fin do século 
era Frei Felipe de la Peña, da Orde franciscana de Frades Menores e probable 
familiar de Alberte de la Peña, o que recollía o testemuño de bo facedor. 

Anos despois, alá polo de 1818, pretendeu a praza de organista da Basílica 
Apostólica o mestre D. Nicolás Ledesma (1771-1883), que sería máis tarde un 
grande colaborador de D. Hilarión Eslava no intento de esfolla-la música relixio
sa, limpándoa dos engadidos teatrais que aconteceran nos dous últimos séculas. 

Tras pouco tempo, no ano 1821, os órganos foron revisados por Joseph 
González de Seixas, que levaba na Basílica dende 1818, e traballou ó longo de 
dezaseis meses para acondicionalos, arranxando os frautados das caderetas, cla
ríns dos ecos e trompetas reais, amais dos baixonciños. 

Dende 1832 traballou de organeiro en Santiago Pedro Méndez de Mernies, 
que arranxou o segundo instrumento da Catedral no ano 1835, asistido polo seu 
colaborador Pablo Chaves amais polo oficial Nicolás Fabeiro. O organeiro 
Mernies, que engadira tamén sete teclas ó órgano do Evanxeo, faleceu algúns 
anos despois, no 1853. 

Ó pouco da morte de Mernies, no 1855 foi desmontado o órgano da 
Epístola e indicouse tamén a necesidade de repara-lo do Evanxeo. O organeiro 
responsable de consellos e traballos foi o catalán Mariano Tafall i Miguel, que 
chegou á Basílica procedente da Catedral de Burgos e foi, ata o seu pasamento 
en Compostela, no ano 187 4, o máis afamado de cantos organeiros traballaran 
na cidade, dende os tempos de Manuel de la Viña. 

Amais de destacar pola competencia dos seus traballos, Tafall plasmou os 
seus sobresaíntes coñecementos en notas, legadas á posteridade, nunha magna 
obra titulada El Arte Completo del Constructor de Organos o sea Guía Manual del 
Organero, que "comprende desde los principios elementales del oficio hasta llegar 
gradualmente a poder construir magníficos órganos para grandes templos". 

Esta obra foi imprentada en Santiago, na tipografía Fernández da rúa do 
Vilar, en vintesete libros e catro tomos no ano 1873, trala morte de Tafall e por 
conta do Cabido, resultando hoxe certamente pouco doada de atopar, a pesar do 
seu alto interese, que xustificaría a edición facsimilar, que sabemos se está agora 
a preparar, gracias á axuda orzamental da Xunta de Galicia. 



Poucas navidades de sorra ocorreron ós vellos órganos da basílica apostóli
ca nos anos que seguiron, debido moi probablemente ás limitacións acontecidas 
ó patrimonio da Catedral, agás as afinacións oportunas e o sempre excelente 

- emprego dos instrumentos; se ben no verán do ano 1911 o Cabido tratou en 
sesión capitular sobre o proxecto de construcción dun órgano novo, que debería 
ser axeitado ó templo, no lateral do Evanxeo. 

A esta idea non debeu ser moi alleo o bo músico e sacerdote que foi D. 
Santiago Tafall Abad (1854-1930), fillo do organeiro Tafall, mestre de capela nos 
derradeiros anos do século dezanove, violinista, profesor de sorra, compositor 
amais musicólogo. 

A competente musicóloga Pilar Alén recorda a personalidade de Santiago 
Tafall como a dun home polifacético, na súa calidade de profesor de eidos múlti
ples na "Real Sociedade Económica de Amigos do País" de Santiago, pois aten
día tanto ás ensinanzas de instrumentos tan diversos e distantes como o violín, 
arpa, violoncello ou piano, coma tamén a outras actividades eruditas. 

No sentido moderno da palabra, D. Santiago Tafall foi o primeiro histo
riador da música da Basílica santiaguesa. Manuscrita da súa pluma naceu, no 
1892, o primeiro "Catálogo de las obras que se conservan en el Archivo Musical 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Santiago y breve noticia de sus autores"; 
obra que acadou continuidade co tempo, gracias ó magno labor investigador e 
publicista debido ó P. López Calo, S. J.; así mesmo reflorecida nos plans de tra
ballo dos discípulos Xoán Trillo e Carlos Villanueva, que realizaron as cataloga
cións musicais doutras catedrais galegas. 

O noso benquerido polígrafo D. Xosé Filgueira Valverde (t) recordaba 
aínda os sons pracenteiros daqueles recitais de órgano que tiñan lugar noutros 
tempos na Casa do Señor Santiago co gallo das festas do Apóstolo. N eles o tamén 
organista Tafall, coma despois o mestre Ansola, eran os encargados de da-la 
vida ó extenso repertorio organístico, nuns recitais coñecidos como concertos da 
"Siesta", quizais por se ter celebrado por algures no medio do día e tralas lar
peiradas dun bo xantar festeiro. 

Noutros eidos, coma ó da transcrición e composición propia, tamén traba
llou Tafall con sensibilidade e bo oficio. Sirva por iso o noso agradecemento polas 
non poucas páxinas da súa autoría que tivémo-lo pracer de interpretar ó longo 
de máis de media ducia de anos coa Orquestra da Catedral, dirixida daquela 
polos mestres D. Antonio Santomil e D. Mariano Pérez Gutiérrez, ós que lem
bramos con moito agarimo. 

A pesar do interese amasado amais dos proxectos que se foron elaborando, 
non resulta serrón ata os anos corenta deste século, cando comezan a se restau
ra-los órganos, e xorde a idea de engrandecelos, convertendo os dous instru
mentos nun só, que se dotaría de electrificación para supera-la vella manuali
dade no manexo dos foles. 



A desexada electrificación permitiría así mesmo dispor tamén dunha 
única consola. Un cóengo erudito e andadeiro pois que celebrou o setenta ani
versario da súa vida cun paseo dende Santiago ata A Coruña, D. Xoán Pérez 
Millán, que lembramos moi ben na súa residencia das "Catro Nacións" -sita na 
compostelá rúa das Orfas-, foi abandeirado nas primeiras e máis ben pouco afor
tunadas experiencias, despois de percorrer e visitar fábricas e organeiros de 
media Europa posbélica, acompañado do artesán Santiago Cepeda, e ben pro
vistos, ámbolos dous, dunha mala chea de chourizos. 

Tralos diversos traballos de restauración, desenvolvidos polos organeiros 
madrileños de "Organería Española", baixo a competente dirección técnica do 
enxeñeiro e organista, D. Ramón González de Amezúa, e a constancia no traba
llo para o bo mantemento, desenvolvida puntualmente polo Sr. Cepeda, a idea 
chegou por fin abo termo en 1977 polos afamados técnicos italianos da berga
masca Casa Mascioni, de xeito tal que no ano 1978 o pobo compostelán puido 
acudir ó egrexio concerto inaugural do instrumento reformado, que correu a 
cargo do mestre Erich Arndt, primeiro organista da cristiandade católica roma
na, por se-lo de San Pedro do Vaticano. 

A situación actual das caixas do órgano corresponde máis ou menos ó cen
tro da nave maior da Basílica, ocupando dous arcos a cada lado nos tres ante
riores ó cruceiro, mesmo na zona do antigo coro baixo, obra de Xoán Davila e 
Gregorio Español, executada por encargo do Cabido catedralicio a partir do ano 
1555 consonte trazas de influxo renacentista e cedido hoxe, pola boa vontade da 
Igrexa Compostelá, ó Mosteiro de Sobrado dos Monxes despois de ser desmon
tado, na metade do século que está a correr. 

Na máis nova caixa da Epístola, a trompetería horizontal descansa sobre 
unha extensa base dourada, de rica ornamentación, na que salientan cabezas 
anxélicas. A trompetería vertical distribúese en dous corpos, finamente decora
dos. con motivos botano-mórficos, atributos militares e anxos músicos. 

Nos laterais da trompetería alta fican dous fermosos anxos, portadores de 
instrumentos de corda: o anxo da sinistra sostén un violoncello entre as súas 
mans; o da destra ergue un violín apoiado no ombreiro esquerdo -á moda fran
cesa do século XVIII- sostido asemade con elegante postura de brazo e man en 
flexión, propias da escola italiana do setecentos. Todo iso dá idea de que o escul
tor non traballou de memoria senón tras observa-la posición dalgún bo tanxedor. 

A caixa do Evanxeo, de maior antigüidade, é moi semellante da outra na 
súa disposición e tratamento ornamental, se ben anxos e arcanxos fan soar ins
trumentos dunha maior variedade, que se reflicte no emprego da chirimía, trom
peta, arpa e cítara; rematando o conxunto coa representación do Apóstolo 
Santiago na batalla de Clavixo. 



CATEDRAL. O anxo violinista de Miguel de Romay no órgano da Epístola 



Ámbalas dúas caixas achéganse mesmo ata o teito da nave dende o tercio 
superior das columnas da fábrica do templo, nas que están situadas; sendo por 
iso maxistral a integración acadada con elas no espectacular conxunto interior 
catedralicio. 

A consola está disposta bastante lonxe, pois atópase no triforio ou galería 
alta, no lado da Epístola e a carón do brazo do cruceiro, no lugar establecido nou
tros tempos para a Capela de Música; un eido ben cheo tamén de recordos, para 
cantos fixemos soa-los nosos instrumentos na antiga Orquestra da Capela, na 
compaña tan harmoniosa coma feliz de prestixiosos Cantores Maiores; arroupa
dos, ás veces, todos nós pola que foi impoñente "Schola Cantorum" do Seminario 
mais sempre a cuberto, gracias á constante protección paternal do vello rei. 

Para acceder á consola precísase entrar pola porta veciña á Sancristía 
Maior, e mais subir por unha empinada escaleira berroqueña, que foi verdadei
ro tormento de músicos vellos e insuficientes cardiorrespiratorios. Agora déuse
lle volta á consola, que está a mirar cara á caixa do Evanxeo (órgano de Monroy), 
e dispón dun circuíto televisivo para seguí-lo que acontece no altar maior. 

A dita consola dispón de tres teclados (cadereta, órgano maior e eco-expre
sivo) e pedaleiro, que lle proporcionan unha extensión de cinco oitavas nas teclas 
e dúas oitavas e media nas pisa-teclas radiais; ten ademais cincuenta e nove 
xogos ou rexistros, dezaseis unións e axustes e nove anuladores, o que lle per
mite, dende ás súas posibilidades de órgano moderno, abranguer tódolos reper
torios . 

O instrumento traballa cun sistema motor, servido por corredeiras de acción 
eléctrica, que permiten o funcionamento axeitado dunha grande reserva aérea, 
que lle confire unhas moi salientables potencia fónica e, por iso, sonoridade. 

Os principais xogos dispóñense como segue: 

T. I (CADERETA): 

l. XOGOS LABIAIS (fondo e mutación, simples e compostos): Principal de 
8', oitava, quincena, sesquiáltera (quinta) en dúas ringleiras: docena (2' 2/3), 
decisetena (1' 3/5), decinovena (l' 1/3), vintedousena (1'), címbala de dúas rin
gleiras. 

Frauta de 8', frauta de cheminea de 4'. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Trompeta real de 8' e cromorno. 

Efectos: Trémolo. 
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T. II (ÓRGANO MAIOR): 

l. XOGOS LABIAIS (íd.): Principais de 16' e 8', frautado de 8', oitava de 
4', docena (2'2/3 ), quincena de 2', decinovena, vintedousena, vinteseisena a vin
tenovena, cheo de catro ringleiras. 

Bordón de 16'. Frauta de 8', frauta cheminea de 4' e corneta de cinco rin
gleiras. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Trompeta magna de 16', trompeta real de 
8', trompeta de 8' e clarín de 4'. 

T. III (ECO-EXPRESIVO): 

l. XOGOS LABIAIS (íd.): Principal de 8', oitava de 4', quincena, cheo de 
cinco ringleiras. 

Bordón de 8'. Frauta de 4', nasardo de 2' 2/3, frautiña de 2', nasardo de 
1'3/ 5, viola de gamba de 8' e voz celeste de 8'. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Fagot de 16', trompeta harmónica de 8' e 
clarín de 4'. 

Efectos: Trémolo. 

PEDALEIRO: 

l. XOGOS LABIAIS: Principal de 16 contras, baixo de 8, oitava de 4, e 
cheo (de seis ringleiras). · 

Bordón de 16', sub-baixo, quinta de 5' 1/3 e frauta 8'. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: fagot de 16', bombarda de 16', trompeta de 
8' e clarín de 4'. 

• 



4. O SONO DE SAN FAXILDO 

A cada paso las delgadas y altas torres, que parecían ocultarse entre las 

nubes y descansar en ellas su cabeza de piedra, se presentaban a los ojos ... 

mostrando las antiguas iglesias sus grandes puertas ojivas, sus múltiples 

estatuas alumbradas debilmente por un farol bendito y, sus largas arca

das, en las cuales el silencio y el misterio tenían su vivienda. 

Rosalía de Castro 

Non é doado que os mosteiros acaden o privilexio de ter abades santos, 
pois para isa fan falla sorte e tempo dabondo, amais de ter cumprido estricta
mente coa regra moitos homes ou mulleres e mesmo tamén que moitos deles aca
dasen o grao menor desa santidade, con minúscula, que enche case tódolos feí
tos dunha vida ou alomenos a maior parte deles , sen outro recoñecemento alleo 
serrón o propio da Divindade, na súa infinita misericordia para cos humanos. 

Mais a sorte e o tempo non abondan tampouco para se achegar á dita 
honra, serrón un outorgamento que soamente provén dos Ceas; e desa boaventu
ra estoupan os fortes muros de San Paio de Antealtares, incapaces por eles mes
mos de extrema-la confianza das súas moradoras nunha Providencia, que aínda 
non fallou por ningures e aínda que o mosteiro traspasase, hai xa tempo, os 
umbrais do milenio. 

Fundado por aquel Reí Casto, que amasa o seu escudo egrexio na peque
na rúa compostelá do Castro, veciña á vella Universidade, despois de acudir en 
xubileo a Compostela dende as Asturias de Oviedo, e na compaña de tódolos 
seus, a mais unha milleira de cregos, cabaleiros e xente de armas, para aclamar 
a Santiago como patrón do reino e poñer asemade as primeiras pedras do san
tuario xacobeo, denantes de mandar mensaxeiros da boa nova por tódolos cami
ños da cristiandade. 

A data de fundación do mosteiro achégase ó seculo IX, senda pasto baixo a 
advocación de San Pedro e chamado de Antealtares, pala veciñanza da Basílica 
Apostólica. Daquela residían nel o abade Ildefredo e os seus doce compañeiros, 
que alternaban nas funcións do culto ó Apóstolo co grupo de cóengos de Iría, que 
viñeran para custodia-la Tumba sacra, denantes do traslado definitivo da sé 
iriense a Compostela, nos tempos do bispo Adaúlfo II e do reí Ordoño I. 

Despois foron abades famosos San Pedro de Mezonzo así como tamén San 
Faxildo, que asinou o documento da "Concordia" co bispo Diego Peláez. N eses 
anos o mosteiro deu acubillo ós reís Fernando I, Sancho II e Afonso VI. 



Este último santo abade mandou facer unha igrexiña no lugar do mostei
ro, onde tivera cela aquel eremita chamado Pelagio, Pelaio ou Paio "que dicía 
misa ós moradores de San Fiz" e que chamou ó bispo Teodomiro de Iría Flavia 
para lle tlar conta das lucenzas que acontecían, cada noite, sobre o monte 
Libredón e deron orixe ó feíto de atopa-lo Sepulcro de Santiago Zebedeo. 

O troco na advocación de San Pedro de Antealtares pola de San Paio data 
do século XII, no tempo do abade D. Rodrigo e denantes de se asinar outra nova 
Concordia amais da definitiva Bula de Inocencio III, que resolveu para sempre 
as querelas entre o bispado e o mosteiro. 

Nos fins do século XV e perante as dificultades económicas acontecidas por 
mor das guerras, os Reís Católicos solicitaron da Santa Sé a reunión dos mos
teiros de San Paio e San Martiño Pinario, que foi concedida no ano 1487. Por 
motivacións análogas, tódalas monxas dos mosteiros benedictinos de Galicia 
pasaron a se reunir en San Paio, de xeito que veñen rexentando o devandito 
dende a antevéspera do Apóstolo do ano 1499. 

As grandes obras en San Paio, que chegaron ata os nosos tempos, datan 
dos séculos XVII e XVIII. Todas elas foron remodelan9-o e ampliando a grande 
fábrica de granito, que se converteu nun dos maiores feítos da urbe apostólica 
coma tamén nun dos máis grandes gardiáns das tradicións benedictinas e xaco
b , que se conservan para testemuño exemplar de tempos e xeracións . 

A igrexa que vemos hoxe substituíu á vella románica que mandara cons
truí-lo abade San Faxildo. Trátase dunha obra de Freí Gabriel Casas, datada no 
ano 1707, escondida de xeito sorpresivo por detrás dunha fachada de grande 
austeridade, desas que se negan a dar a coñecer aquilo que acubillan. Foi ben
dicida polo Mestre Xeral da Orde Benedictina Freí Pedro Magaña no mes da 
Virxe, na data do 20 de maio de 1707. 

A porta da igrexa fica adornada con dúas columnas de orde dórica e maila 
imaxe pétrea de San Paio, aquel xuvenil mártir tudense sobriño do bispo 
Ermoixio, que sufriu degolación na cidade de Córdoba e nos tempos de 
Abderramán III, por rexeitar seguí-las ensinanzas do Islam, no fusco finisecular 
do primeiro milenio cristián. 

Ó traspasa-las portas do templo non queda outro remedio senón a corte
sía, primeiro coa imaxe de San Nicolás de Bari e despois coa da Virxe da 
Preñada, ergueita no transepto do Evanxeo, pois que: 

Catalina Sánchez de Abila y Sebastián de Balboa, su marido, regi
dor de Santiago, edificaron la capilla de Sant Nicolás en el monas
terio de Sant Payo de Antealtares y en ella fundaron y dotaron siete 
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misas cada semana y que hubiese dos capellanes que las dixesen ... y 
para la limosna de las dichas misas hipotecaron muchos bienes ... Y 
la dicha Catalina Sánchez murió ... el año de mil y quinientos y senta 
y nuebe ... 

Esta capilla de Nuestra Señora de la O solía estar en la Quintana y 
el señor don Juan de Sant Clemente la pasó al altar de Nuestra 
Señora de la Preñada. En esta capilla estaba la memoria que fundó 
don Pedro Balangueiro ... 

. . . De lo arriba dicho paresr;ió un fuero hecho el año 1400 ... 

... la capilla mudóse a San Payo. Es de los sastres; (do) tienen su 
cofradía (Ms. del Hoyo). 

Polo serán e cando as lucenzas da tardiña enchen o templo de fulgores 
dourados, pode o visitante albiscar como deberon ser aquelas sensacións dos 
apóstolos de Xesús no cumio do Tabor, pois ahonda ter soamente un pequeneiro 
anaco de sensibilidade para se achegar case ás anteportas dun tempo, que afon
de arelas de eternidade. 

O sentimento humano atópase, no interior da igrexa abacial, como mer
gullado nun espacio de dimensións múltiples, que se estende dende as reixas do 
apracible purgatorio coral ata o retablo resplandecente, ergueito ó pé daquela 
ara que, segundo a tradición, os discípulos de Santiago erixiron por riba do 
sepulcro, no que gardaron as reliquias do fillo de Zebedeo. 

Un dos máis doados prodixios de Compostela prodúcese por iso na tardi
ña, cando o camiñante senta a fonda mundanidade da súa présa nun banco da 
igrexa de San Paio e deixa pausa-los ollas no retablo barroco de Castro Canseco, 
tallado nos tempos da Guerra de Sucesión española, cando o derradeiro dos 
Austrias pasou o cetro ó primeiro rei Felipe chegado de Francia, que habería 
se-lo Quinto dos do seu nome. 

Alí, entre a fonda beleza da imaxinería de Xacinto Barrios e Domínguez 
Bugarín desprégase en verdade aquela esqueira "ata o ceo" que soñara Xacob, o 
irmán de Esaú, nado de Isaac e de Rebeca. A través dela cantan os anxos, cando 
a pulquérrima sopranía do mosteiro entoa as Vésperas na compaña do órgano e 
en loanza do Sumo Facedor. 

Non pode ser verdade, pois, como canta Carré, que a chamada "Pedra do 
Destino", na que repousou a cachola do Patriarca e servía de base á dita esquei
ra milagrosa , fose roubada a Moisés no Mar Vermello por aquel Haythekes, fillo 
de Naulo, home de Scota e xeneral do faraón Ramsés, que acabou os seus días 
nas Mariñas de Betanzos como rei de Brigantium . 
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Tampouco pode ser, logo, certo que a pedra devandita fora levada alén do 
mar, a Irlanda, polo betanceiro Simon Bree e despois no século V por Fergus, fillo 
de Fergn,bar, ata o mosteiro de Scone en Escocia, de onde fora lurpiada outra vez 
polo rei Eduardo I de Inglaterra no ano 1296, para deixala en custodia na aba
día de Westminster e acabar debaixo daquel gótico trono pétreo, que serve para 
se coroa-los reís da bretemosa Inglaterra. 

Deste xeito, parécenos bastante dubidoso que poida se-la pedra verdadei
ra aqueloutra que foi agora devolta a Escocia polo Príncipe Andrés, Duque de 
York e segundo fillo home da raíña Isabel II, no derradeiro día de novembro do 
pasado 1996 e setecentos anos despois do rexio latrocinio. 

A dúbida acrecéntase, pois que a rocha devandita desaparecera, outr a e 
unha vez máis , no ano 1950 pola man de catro mozos nacionalistas escoceses, co 
gallo de devolvela ó berce de Fergus e pedirlle a fe de como tamén en Escocia se 
coroaban reís propios, sen necesidade de tomalos alleos de empréstito, por moi 
veciños que fosen e sigan a ser. 

O que si aseguramos como verdadeiro foron a .discusión sobre cal, entre 
tódolos de Escocia, sería o lugar máis axeitado para asenta-la pedra no futuro 
-se no desexado Parlamento do País ou ben xunto á cadeira presidencial da 

' mara Autónoma- e maila protocolaria cerimonia da devolución, que tivo lugar 
no ca t lo de Edimburgo na data devandita e perante o Señor Duque de York. 

Mais non todo queda aquí, porque os mouros, ós que ás veces lles gusta 
moito mestura-las tradicións, aseguran que a "Pedra de Xacob" fica no Monte 
Moría de Xerusalén, nas entrañas da mesma mesquita de Ornar, ergueita sobre 
o corazón do vello templo salomónico e por riba do antigo túnel dos Asmoneos. 
Chámanlle a "Pedra da Lingua", pois con tan que, cando foi a topada por Ornar, 
ocorreu que ó falarlle o Califa: ¡"A saúde sexa convosco"!, para asombro dos pre
sentes, a pedra respondeu en perfecto arábigo, dicindo: ¡"E convosco tamén''·! 
Mais ou menos: ¡"Esselam aleik"! , ¡"Aleik esselam"! 

Na maior parte das igrexas de Santiago poden verse as lousas sepulcrais 
de moitos que foron persoeiros en vida, e, despois de axudar ó engrandecemento 
do templo ou das institucións que se asentaron nel, repousan xa dos seus traba
llos farturentos, durmindo, na longa noite, o derradeiro dos sonos. 

Mais poucos humanos de ben, homes ou mulleres, gozan dunha sorte pare
lla á do abade San Faxildo, de te-lo sartego á beira das Quintanas, en fronte dun 
altariño adicado ó abade compositor da "Salve Regina" -o bispo San Pedro de 
Mezonzo- amais a carón dese tamén algo noso, órgano de San Paio . 
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Por baixo fica a "Quintana dos Mortos", que se resistiu a se chamar "dos 
Literarios", en recordo daqueles escolares santiagueses que foron loitar -baixo o 
mando do Señor Marqués de Santa Cruz de Ribadulla- contra as hostes de 
Napoleón Bonaparte, e ben a pesar de estar, hoxe en día, sempre chea de estu
diantes, quizais pala súa vocación de vagar en ataraxias pouco guerreiras. 

En tempos foi cemiterio, con alciprestes de parladoiro escaso, horas lentas 
e choiva secular; despois tornouse en alameda, solada en lousas de chapacuña, 
escura en sombra de robinias e esfollada polos ventas e as augas, na outonía. 

Máis tarde foi adro de xogos infantís, curro colexial daquel mestre-avo
gado-cura Merelles, que misaba en quince minutos sen descanta-la homilía; e a 
medida que a civilización foi chegando, converteuse tamén nun estadio multiusos 
e xélido salón de culturas variadas, ata rematar como "superdromo rockeiro". 

Verdadeiro xardín de pedra, o barroco compostelán chantou na Quintana 
xermolos de ensoñacións , que floreceron en ducias de pináculos, ergueitos coma 
custodias múltiples de mundos persoais, dirixidos cara ó ceo para presentar, en 
bandexa de granito, as pregarias peregrinas. 

Por diante da reguenga portada catedralicia e dos pináculos lanzais 
daquela fachada barroca, que deseñara Vega e Verdugo, os fortísimos muros de 
San Paio semellan desafia-la morneza do solpor, dende as súas fiestras enrei
xadas, e abaixan con humildeza a monumentalidade das súas gárgolas coma se 
estas quixesen dar fe de ter probado fiel submisión, perante a Sé apostólica, xa 
antes de serviren para desaugar séculas de chuvieiras. 

En fronte da arcada, na outra beira da praza e por riba da terrea escalei
ra monumental, bule ós poucos a "Quintana dos Vivos". Ahonda que moitos deles 
máis que velar sesteen, coa placidez do nada que facer e moito que lecer, aínda 
que sexa polo mal ou polo ben do andazo abúlico. 

Por pouca fortuna non ahondan para incentiva-la bulimia e maila anore
xia vitais, nin o exemplo dos moitos séculas de laboriosidade benedictina nin 
tampouco a veciñanza do órgano de San Paio, feito polo mestre organeiro com
postelán D. Alberte de la Peña no ano 1782 e situado na igrexa, tralas reixas do 
coro baixo e no tercio da súa parede sur. 

Denantes deste houbo outros órganos en San Paio de Antealtares, polo 
menos dous, pois ca. 1535 foille encargado a manufactura do primeiro, dos que 
nos estamos a referir, ó organeiro Pedro Vélez, do xeito que narra Pérez 
Costanti: 
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SAN PAIO DE ANTEALTARES. O anovado órgano de Alberte de la Peña (1782) amosa como se 
deben conserva-los instrumentos musicais de valor histórico 



Por contrato ante el notario Macías Vázquez comprometióse a cons
truir un órgano 'de seis registros e diferencias ' para el monasterio de 
San Pelayo de Antealtares; pero habiendo dejado la obra sin concluir 
viose nada menos que reducido a prisión a instancia de la linajuda 
abadesa D g, Catalina de Ulloa. Estrechado el cumplimiento del con
trato a que se había obligado, y dando por su fiador, a Fernando 
Vázquez, azabachero -que non adestrador de fútbol-, no tardó mucho 
tiempo en terminar el órgano de cuya formal entrega dio fe el escri
bano Gonzalo Fociños en 31 de Mayo de 1539. 

Do segundo órgano dá fe unha escritura outorgada case un século despois, 
perante o escribán santiagués Pedro das Seixas o 29 de xaneiro de 1625, e trans
crita polo mesmo cronista. De acordo con ela, o organeiro: 

Gas par de Laraz (o Alaraz) contrató por dos mil quinientos reales, 
con la Abadesa y monjas de San Pelayo de Antealtares, la construc
ción de un órgano para esta iglesia monasterial. 

O instrumento construído por De la Peña sería pois alomenos o terceiro 
dos de San Paio e dataría dun momento de grande madureza profesional do 
organeiro, xa que, entre outros instrumentos, rematara o de San Francisco de 
Betanzos vintenove anos denantes de face-lo das benedictinas santiaguesas. 

Trátase, por iso, dun excelente órgano dos chamados polifónicos, con tubos 
de metal, caixa de estilo clásico e fachada de lintel, toda ela de madeira pintada 
amais ornamentada por catro pilastras, sustentadoras dun entaboamento coroado 
por catro xarróns con grinaldas, que fan garda a un medallón laureado, no que 
figura a representación do espírito de Deus, á maneira da Pamba tradicional. 

No carpo superior da fachada atópase a tubaxe vertical, cunha distribu
ción 7 /7 /7 establecida en tres espacios, distribuídos palas pilastras verticais e así 
mesmo sobre a trompetería horizontal -"á española" - en arde dupla, que serve á 
maneira de plano de separación co carpo distal, que acolle á consola. 

A grata volumetría acadada polo órgano provén da súa proporcionada 
altura, de máis de cinco metros e medio, por máis de tres de latitude. Os mate
riais de maior importancia empregados nela foron a madeira e mailo estaño para 
a tubaxe; se ben a madeira foi pintada a imitación do mármore . 

O estado de limpeza da fachada era, ata hai pouco, unha boa mostrada 
inquedanza das organistas do Mosteiro, amais dos afáns e traballo persoal dun 
culto loitador pala conservación do patrimonio organístico compostelán, que 
cómpre recordar nestas liñas. Estamos a referirnos ó Dr. Eduardo Beiras, sem
pre na vangarda participativa dos aconteceres musicais da cidade . 
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De la Peña situou a consola en fronte da fachada do órgano e perfecta
mente integrada nela, salientando o marfil e as incrustacións nos dous teclados 
e, así mesmo, unha pintura evocadora da fuxida a Exipto pola Sacra Familia, 
despois que o idumeo rei Herodes decretase a morte de tódolos cativos de Xudea; 
feíto que, por certo, non impediu a algúns historiadores seguir a falar do 
"Grande", para diferencialo do homónimo Antipas e daqueloutro Herodes, fillo 
de Aristóbulo e neto do asasino, que chegaría a se-lo rei da pequena rexión de 
Chalcis, chamada agora Beqa'a ou Bekáa. 

O precioso instrumento de San Paio durmiu tamén, coma San Faxildo, se 
ben neste século, un sono reparador dende 194 7 ata 1972, ano en que foi descu
berto polos investigadores do Curso Universitario Internacional de "Música en 
Compostela" ó percorre-las vellas igrexas compostelás na procura dun órgano 
axeitado para a información, ensino e interpretación da música hispana com
posta entre os séculos XVI e XVIII. 

Tralo feliz descubrimento, D.ª Margarita Pastor de Jessen, daquela presi
denta da sección de Belas Artes da "Fundación Barrié de la Maza", acadou un 
acordo coa comunidade benedictina, segundo o que a Fundación subvencionaría 
a restauración do órgano de De la Peña para o uso -litúrxico do mosteiro e así 
mesmo para as actividades propias de "Música en Compostela"; sería Gerhard 
Gr nzing o competente organeiro que levou a cabo o labor, rematado durante o 

no 197 4, no que respectou a funcionalidade mínima, dentro dos máis estrictos 
ntido artístico e arqueolóxico. 

Deste xeite> conta a pluma de Antonio Iglesias, Académico da Real de Belas 
Artes de San Fernando, os actos desenvolvidos no concerto inaugural, que se 
celebrou sendo as oito do serán do vinteún de agosto de 1974: 

De extraordinario cabe calificar el concierto de Montserrat Torrent 
-con obras de Cabezón, Correa de Araúxo, Vila y Cabanilles-, en el 
recién restaurado órgano del Convento de las Madres Benedictinas 
de Sampayo de Antealtares, al que asistieron distintas personalida
des de la cultura y de la política de aquel entonces; recuerdo, a la 
perfección, la documentada lección impartida por el profesor José 
Carro -editada posteriormente- acerca de la historia y particulari
dades del instrumento dieciochesco recuperado, que es el más serio 
estudio del tema que uno pueda imaginarse; también harían uso de 
la palabra, María Prieto y Prieto (Madre Abadesa) y Joaquín Arias 
(Secretario de la Fundación ''Barrié de la Maza''). (Iglesias, A.: 
Música en Compostela, vol. I, p. 349) . 
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Despois de vinte anos de uso continuado polas boas e benqueridas orga
nistas benedictinas, xunto con discípulos da estimada Prof. ª Montserrat Torrent, 
chegados de moitos países do mundo, o instrumento volveu requiri-los servicios 
dunha nova restauración, esta vez máis na profundidade sonora e nas mecáni
cas do aire (foles e conductos) así como do mando (segredos e transmisión). 

E unha vez máis entre a axuda de "Música en Compostela", a visita "in situ" 
do Alcalde de Santiago -D. Xerardo Estévez-, o informe do Director da Real 
Academia de Belas Artes de San Fernando -D. Ramón González de Amezúa-, que 
para o dito fin se achegou a Compostela, e maila persistente dilixencia da admi
rable comunidade benedictina, foron capaces de obte-lo auxilio do "Consorcio de 
Santiago", que decidiu presta-lo seu apoio inmediato e encargar de novo a tarefa ó 
organeiro Grenzing, que nas fins de 1995 comezou o labor, co mesmo xeito de res
pecto estilístico que tivo denantes, ata rematalo na data do 26 de xullo de 1996. 

Por iso, coa igrexa do mosteiro de Antealtares chea dunha verdadeira mul
titude de afeccionados, que enchían toda a capacidade do templo, tivo lugar xa o 
solemne Acto de Inauguración do singular órgano histórico de Alberte de la 
Peña, restaurado definitivamente na enteira e prístina beleza de todo o seu 
encanto fónico dezaoitesco. 

No serán do 27 de Santiago de 1996, que permanecerá para moito tempo 
na boa memoria da cidade, o pobo santiagués, presidido polas autoridades do 
Consorcio e mais do Concello, asistiu cheo de satisfacción ó precioso concerto, 
que interpretou a maxia organística de Montserrat Torrent dende un abano de 
páxinas, saídas dos grandes Antonio de Cabezón, Marco Cavazzoni, Francisco 
Correa de Araúxo, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck e, como 
non, Xoán Sebastián Bach. 

Nesa xeira de ledicia volveu escribir Antonio Iglesias, Director dos Cursos 
Universitarios e Internacionais de "Música en Compostela": 

Para un gallego, ese soberbio muro pétreo que se adorna con orde
nadas ventanas enrejadas, por las que, siempre, sobresalen unas flo 
res, lateral de la emocionante Quintana dos M ortos resulta inme
diata evocación de un monasterio y una iglesia ... y un altar, que es 
culminación barroca con unas líneas autenticamente bachianas en 
la apreciación musical . 

. . . Gracias a tan preciado instrumento, el aula de órgano de nuestros 
Cursos Universitarios e Internacionales, ha sido posible desde una 
especializada regencia de Montserrat Torrent, maestra y amiga de 
las monjas de San Payo, algunas de ellas sus más entregadas discí
pulas, al lado de jóvenes y veteranos organistas, llegados desde los 
más apartados rincones del mundo, para aprehender las mejores 
esencias de los pentagramas españoles de los siglos XVI, XVII y 
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XVIII. A su regreso, naturalmente hablarán con lógico entusiasmo 
de las enseñanzas recibidas, sin olvidar dentro de ellas un marco 
incomparable, monumental y un instrumento extraordinario. 

Debemos a la Fundación Barrié de la Maza y a la propuesta de nues
tra inolvidable Presidenta, Margarita Pastor de Jessen, una impor
tante restauración, llevada a cabo en 1974 por el prestigioso organe
ro Gerhard Grenzing quien, por el paso y peso de los años, ha vuelto 
a revitalizar conductos, secretos, fuelles .. . , en esta ocasión merced al 
interés de un político que es músico a la vez: Xerardo Estévez, quien 
atendiendo un informe del Director de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, de Madrid, Ramón González de Amezúa, presti
gioso organista y organero, desde una entidad cultural del relieve 
del Consorcio de Santiago, ha dado cima a tan beneficiosa labor 
artística y monumental. 

Con ello, el precioso instrumento de San Payo de Ante-Altares, revi
talizado, podrá continuar sirviendo a la liturgia de nuestras admi
rables monjas benedictinas y, al propio tiempo, colaborando de espe
cialísima manera a la labor docente -discente como instrumento ini
gualable del aula de órgano de nuestros Cursos . 

Nun moi orixinal folleto, editado para o evento polo Consorcio de Santiago, 
achegan as súas sinaturas en belos artigas tanto -o organeiro Grenzing como, así 
mesmo, a abadesa de San Paio, dona María Prieto Prieto, correspondendo as 
verbas iniciais que seguen ó Presidente do Consorcio, Xerardo Estévez 
Fernández: 

... A partir de hoy, las notas de este órgano se mezclarán, como lo 
hizo de_sde la segunda mitad del siglo XVIII, entre los retablos barro
cos, volverán a rebotar en los muros pétreos de la iglesia, acompa
ñarán en los cánticos melodiosos a las monjas de San Paio y se escu
charán en el aire de Compostela. 

Esta pieza restaurada es una joya artística, una obra maestra ins
trumental barroca que tras largos años de silencio nos vuelve a delei
tar con su sonido peculiar, armonioso, para dejarnos, una vez más 
escuchar su alma musical. 

Sin duda esta restauración significa, no solo para la Comunidad 
Benedictina sino para la ciudad de Santiago, la recuperación de una 
pieza importante dentro de nuestro rico patrimonio histórico, artís
tico y cultural y así poder disfrutar de este modo de un legado musi
cal único. 
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Mesmo nosoutros escribimos tamén unhas liñas para o acontecemento, na 
lingua filla e sobranceira das Españas: 

... E dende esas admirables chemineas, que son os tubos verticais do 
vello órgano, volverán ascender de novo alburas de ((fumata" branca, 
ata mergulla-la donairosa cúpula granítica da igrexa en ledicias e 
ilusións, que formigan por tódolos recunchos do antigo mosteiro. 

Pois axiña, ese outro ((camarlengo"5 da clausura sampaiesa .. que é o 
violón de oito, haberá facer ouvir, tras de dous séculas, os veludos da 
súa nidia voz viril. E despois terán de ser estes oídos nasos de cada 
día os que dean testemuño pracenteiro do ((habemus organum". 

Mais, volvendo ás particularidades do instrumento, xa denantes desta 
última restauración e co gallo da primeira de 197 4, dotárase dun sistema mecá
nico electrificado; se ben os catro foles, dispostos nunha ben axeitada sala veci
ña, posúen aínda o sinxelo mecanismo manual antigo, que permitiría o emprego 
normal do órgano baixo condicións de falla na subministración da electricidade. 

As características musicais do instrumento son as seguintes: 

Dous teclados partidos, cunha extensión de catro oitavas e dúas notas 
superiores, e mais pedaleiro de dez contras. Sérvese de corenta e catro xogos e 
medios rexistros, dezaseis para a cadereta e vinteoito para o órgano maior, dis
postos en tres ringleiras de situación vertical, ós dous lados dos teclados. 

T. I (CADERETA): 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 8', oitava de 4' (bis), quincena de 2' Cl;>is), 
decinovena de l' 1/3, cheo (bis), violón, frauta doce e corneta. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, dulzaina (bis) e clarín. 

T. II (ÓRGANO MAIOR): 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 8' (bis), oitava de 4' (bis), docena de 2'2/3 
(bis), quincena de 2' (bis), decinovena de l'I/3, vintedousena de 1', cheo de 3 rin
gleiras, violón (bis), frauta, címbala e corneta. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompeta magna, trompeta 
real (bis), óboe, chirimía, clarín e ananos (bis). 

5 Título de dignidade na antiga Coroa de Aragón e entre os cardeais da Curia Romana, que desig
na ó responsable da cámara papal, e por iso de anuncia-lo resultado de cada cónclave secreto, pro
clamando urbi et orbe o nome do cardeal electo e mailo título elixido polo novo Pontífice . 
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SAN PAIO DE ANTEALTARES. Arredor dos dous teclados partidos fican os corenta e catro xogos e 
medios rexistros, que dotan a singular sonoridade do órgano polifónico 



3. EFECTOS: Ecos (bis) . 

N estes tempos en que países e continentes son percorridos por grupos e 
conxuntos orquestrais de sorra, ben oufanos de amosa-la perfecta integridade dos 
seus "instrumentos orixinais" ós públicos do mundo enteiro, a preciosa sonori
dade e mailo perfecto estado de saúde do órgano de San Paio constitúen motivos 
de aglaio cotián para cantos coñecen ou están a descubri-la infinidade dos tesau
ros culturais de Santiago de Compostela. 

De feito, o órgano de San Paio acaba de se converter na mellar mostra de 
como se deben conserva-los instrumentos musicais de valor histórico, que for
man parte integrante, por dereito propio, dos conxuntos monumentais histó
rico-artísticos . Debe, pois, servir de referencia abrigada, para avalia-la situación 
en que se atopan e mailo estado que sería desexable para o resto dos órganos his
tóricos que se conservan no patrimonio da cidade de Santiago e en moitas igre
xas das diversas cidades e vilas de Galicia. 





5. SANCTI SPIRITUS 

Una lluvia nienuda y penetrante caía sobre la ciudad ... triste y sombría 

como el sepulcro. Era la hora del crepúsculo ... 

Rosalía de Castro 

Trala expulsión dos xesuítas no século dezaoito (1754), o colexio e maila 
igrexa da Compañía de Xesús foron ocupados pola Real Universidade de 
Santiago no ano 1767. 

O rei benfeitor, D. Carlos III, mandou que fosen gravados o seu rexio escu
do de armas na pedra e por riba dos linteis das portas dos edificios expropiados, 
para amosa-la definitiva muda na propiedade dos mesmos, e dispuxo tamén a 
gracia de cesión da igrexa ignaciana á institución académica, coa estricta finali
dade de lle serviren en <liante de capela, encargándolle o mandato de dispor todo 
aquilo que fose necesario para iso ó Arcebispo de Santiago. 

Mais o templo dito "da Compañía", coa característica persoal inconfundi
ble da súa torre única rematada no 1719, acolleu así mesmo e a partir do 1785 
ó Colexio de Capeláns do "Sancti Spiritus", xa que ós ditos capeláns, tamén cha
mados "Racioneiros", lle foran adxudicados nese ano e consonte poxa regula
mentaria, os bens reservados, que foran propiedade dos regulares da Compañía 
de Xesds na cidade de Santiago; e que mantiveron no seu poder dende esa data 
ata a desaparición canónica do Colexio de Capeláns, como consecuencia da apli
cación do Concordato de 1851. (Vid.: Protoc. A. M. de Nieves, 1785, fol. 29). 

A institución dos "Capeláns de Sancti Spiritus" provén dos primeiros anos 
do século XIII, nos que foi construída a capela do mesmo nome na Catedral com
postelá para os doce cregos ou capeláns, que tiñan obriga de asistencia persoal 
ós matíns da Basílica. Estes actos litúrxicos viñéronse cantando na dita capela 
do Espírito Santo, entre a unha e as tres da madrugada, dende o século XIII ata 
o XVI. 

Nos mediados do século XV o antigo bispo mindoniense e despois arcebis
po de Santiago, D. Alvaro de Isorna, fundou e dotou unha nova institución para 
os doce capeláns cantores -daquela trocados en "racioneiros" -, que pasou a se 
chamar "Colexio do Sancti Spiritus" . 

• 



Entre as abrigas dos doce cregos estaba a de canta-la Salve, cada día e polo 
serán, no catedralicio altar da Nosa Señora "da Preñada", consonte as 
"Constitucións e Ordenanzas da Confraría da Salve Regina", escrituradas no 
ano 1522. Outras cargas dos racioneiros, en relación coa Catedral, reflectíanse 
na asistencia ás horas canónicas do coro e mais ás procesións; abrigas que pouco 
a pouco foron quedando reducidas ós mínimos de acudir á consagración dos óleos 
no día de Xoves Santo e de achegarse así mesmo á basílica no día do Corpus 
Christi. 

Facían a provisión dos Colexiais de "Sancti Spiritus" tanto o Arcebispo 
como mesmo o Sumo Pontífice, dependendo dos meses en que se producira a 
vacante; e trala ocupación da igrexa xesuítica o Colexio debeu te-la súa sé, alo
menos para o referido ós cantos litúrxicos, no coro alto do templo xesuítico "da 
Compañía", ó que dá acceso a escaleira sita na banda do Evanxeo, preto da porta 
principal da igrexa. 

E precisamente para o Colexio debeu tamén ser construído o precioso 
órgano da igrexa, quizais no ano 1801, pois que na caixa está esculpida a Pomba 
evocadora da presencia do espírito divino sobre o conxunto apostólico . 

Non podemos afirmar que o feíto devandito sexa seguro, pois nin atopa
mos datos sobre iso no Arquivo Histórico da Universidade, nin tampouco deixa 
de se-la Pomba un motivo ornamental frecuente nas caixas dos órganos españois 
barrocos e neoclásicos, quizais pola espiritualidade que afonden os sons do ins
trumento, ou ben polo "spiritus" do vento, necesario para enche-los foles, ou 
aínda, ó mellar, polo desexo humano de poñer alas á metafísica da propia ora
ción musical, pois que no fondo non vai dirixida senón á mesma divindade . 

A nosa hipótese de que este órgano fora encargado polo Colexio de "Sancti 
Spiritus" baséase así mesmo no feíto de que non figurase o instrumento na rela
ción documental dos bens da igrexa da Compañía, adxudicados ós "Racioneiros" 
trala poxa, segundo comunicación persoal facilitada polo Cóengo Arquiveiro da 
Catedral, M.I. Sr. D. Xosé María Díaz Fernández. 

Durmido e calado hoxe na igrexa da U niversidade, ben a pesar da boa res
tauración sufrida polo templo co gallo do V Centenario da Institución Académica, 
o órgano -"tón órganon" (máquina ou instrumento), que dirían os gregos- precisa 
agora de abondosa cirurxía para acada-la axeitada recuperación, que parecería 
imprescindible se o templo dependese de calquera outra institución adicada á 
creación e conservación da cultura, aínda de moitos menos quilates. 

A orixe e a fundación do Colexio da Compañía teñen a preciosa descrición 
que segue en castelán, no manuscrito do cardeal Xerome del Hoyo, datado nos 
anos primeiros do século XVII (1607): 

• 



IGREXA DA UNIVERSIDADE. Remate do órgano, que tallou Manuel Trasmonte, en 1801, para a 
Confraría do Sancti Spiritus 



Este Collegio de la Compañía de Jesús está intramuros desta qiudad 
de Compostela, en un sitio apacible y desahogado y en la parte más 
llana y sana de toda la qiudad y está junto a la plaqa que llaman de 
Maqarelas en que se hacen los mercados todos los juebes del año, a 
los quales acude mucha gente no solo deste Arqobispado, pero del 
R eyno, especialmente los jueves de Quaresma, en los quales, aunque 
la plaqa es muy grande y después de la del Hospital Real es la mayor 
de la qiudad, está tan llena de gente, tiendas y mercadurías que no 
se puede andar por ella si no es con mucho trabajo. 

La fundación deste Collegio fué en esta manera: El señor Don 
Francisco Blanco, de buena memoria, Arqobispo que fué de 
Santiago, fué primero Obispo de Orense y de Málaga y fué santíssi
mo y prudentísimo perlado; este santo varón conosció muy bien el 
gran fruto que los padres de la Compañía hacen en las almas donde 
quiera questán y lo mucho que ayudan a los perlados a apacentar 
sus ovejas, y por esta causa, siendo Obispo de Orense les fundó un 
Colegio en Monterrey. 

Habiendo este santo Perlado sido Obispo de Orense y de Málaga y 
fundado en estos obispados los dos Collegios de la Compañía, que 
hemos dicho, vino por Arqobispo de Santiago y tomo poqesión deste 
Arqobispado en el último de agosto de 1574 años y entró en esta qiu
dad el día seguiente, primero de septiembre del dicho año. 

Habiendo visitado su Arqobispado, hechó de ver la gran necesidad 
quél y sus subcesores y todo este Arqobispado tenían, de que los 
dichos Padres de la Compañía le ayudasen a labrar y cultivar las 
ánimas y así envió luego por ellos ... 

. . . Y trujo algunos a los quales puso y aposentó en el Collegio de San 
Gerónimo, que vulgarmente llaman el Collegio Pequeño, y después, 
les aposentó en las casas en que al presente vive el Cardenal Condal 
en la calle de la Peña y desta manera, les entretuvo hasta ~que com
pró el sitio donde aora está el dicho Collegio de la Compañía, ... 

. . . en el cual había una iglesia y monasterio antiguo en que tiempos 
pasados vivían frailes de la Tercera Orden de San Francisco y por 
haberse recogido estos frailes a los monasterios de Melide y de Santa 
Catalina de Faro sucedieron el dicho monasterio monjas, las quales 
después se recogieron al monasterio de Santa Clara ... 

. . . y el dicho señor Arqobispo don Francisco Blanco compró el dicho 
monasterio y todas las casas que estaban juntas a él, hasta dexar 
este sitio de manera que todo él se puede andar alrrededor porque no 
tiene casa ajena ni otra cosa pegada a él . 
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En este sitio el dicho señor An;obispo fundó el dicho Collegio de la 
Compañía de Jesús y en él puso los dichos padres que tenía aposen
tados en las partes arriba referidas; reparóles la iglesia y edificó lo 
que pudo y dióles mil ducados de renta y quando murió se mandó 
enterrar en este Collegio y así está en él enterrado, en una arca que 
está en la pared del lado del Evangelio ... 

A antiga igrexa da Compañía, trazada por Diego Romay e consagrada no 
1673, ten forma de cruz latina, con cúpula de pedra sobre pechinas e tres naves. 

Por riba das dúas menores érguese a galería, ó estilo xesuítico, coa súa 
arcada, bóvedas de aresta e varanda. Por detrás e no seu propio niño de paxaro 
enmudecido, érguese a consola do órgano, por debaixo dos malfadados tubos de 
boca e de lingüeta, adormentados na típica disposición vértico-horizontal -"á 
española"- namentres seguen empeñados en vixia-lo sono do arcebispo D. 
Francisco Blanco de Salcedo, castelán polo berce, trentino pola súa asistencia ó 
concilio que alí se celebrou e compostelán pola mitra amais polo sartego. 

Á munificencia do prelado, nado nas Capillas da Terra de Campos e fale
cido no 1581, -"viro pietate, consilio, doctrina, vigilantia incomparabili ... ac pav
pervm paren ti" - débelle, pois , Compostela tanto a construcción do templo, agora 
restaurado, como a fundación do antigo Colexio da Compañía, ergueito sobre os 
terreos do desaparecido mosteiro de Santa María A Nova, trala adquisición polo 
arcebispo á abadesa e comunidade de monxas reunidas de Santa Clara A Real e 
Santa María A Nova, no ano 1759 e pola cbntía de catro mil ducados de vellón. 

Á beira deles fundou no século XVII o arcebispo D. Xosé del Yermo , e 
Santibáñez a xesuítica Casa de Exercitantes; na que tamén nós ternos exercita
do moito as nosas xuvenís inquedanzas de saber, cando foi sé do Instituto mas
culino "Arcebispo Xelmírez", denantes de ter acollido á Facultade de Filoloxía e 
hoxe de Xornalismo . 

Dende entón, o neo anecdotario das nosas adolescencias santiaguesas 
segue ben protexido polas excelentísimas costas de bronce, labradas por 
Benlliure, daquel grande compostelán, que se chamou en vida D. Uxío Montero 
Ríos e acabou -¡quen llo ía dicir namentres foi Presidente do Consello de 
Ministros das Españas !- sendo "pasto de pombas e rillotes", en frase do noso ben
querido profesor de Historia, o Académico D. Manuel Fernández Rodríguez. 

O sepulcro renacentista, coa estatua orante do arcebispo Blanco revestido 
de pontifical, foi labrado no ano 1584 polo lusitano Mateo López e atópase na 
Capela Maior, mesmo na banda do Evanxeo, na que o órgano universitario soña 
tamén coa resurreción, entre catro columnas estriadas con baixorrelevos no 
tercio inferior. 

• 



IGREXA DA UNIVERSIDADE. En singular concerto de liñas rectas e curvas, un arco da galería alta serve de marco para a característica facha
da do órgano de Xosé Sanz (1801) 



A sobria beleza interior do templo vén realzada polo retablo maior coa 
Asunción da Virxe, considerado como unha das máis orixinais creacións barro-. 
cas de Compostela. O retablo foi proxectado por Simón Rodríguez e realizado 
materialmente por Ignacio Rodríguez e Miguel de Romay no ano 1727. 

Entre os retablos laterais destacan os do cruceiro, adicados ós grandes 
santos da Compañía, Ignacio de Loiola e Francisco Xavier. E tras deles ó encar
gado de render culto a San Toribio de Mogrovexo, aquel que, despois de pasar 
palas aulas e colexios de Valladolid, Salamanca e Coimbra, recibiu a licenciatu
ra en Canons pola Universidade de Santiago no outono de 1568 e chegaría a ser, 
despois, mestre compostelán e arcebispo de Lima. 

A imaxe de San Toribio resulta inconfundible por ser esculpida coa súa 
beca académica, na compaña de dous colexiais. O "vítor" conmemorativo dos fei
tos púxose, en lingua latina, por riba do lintel da porta, que comunica ó claustro 
da vella Universidade, hoxe Facultade de Xeografía e Historia, coa igrexa da 
Compañía e recorda <leste xeito a efeméride: 

Vindo en peregrinación a Compostela, Toribio Afonso de Mogrovexo 
recibiu nesta universidade literaria o grao de licenciado en dereito 
canónico, na data do 6 de outubro do ano do Señor 1568. Palas súas 
sabedoría e piedade foi elevado á sé arcebispal de Lima. Por sacro 
rescrito, datado no 13 de decembro de 1626, foi colocado no número 
dos santos polo papa Benedicto XIII. ¡Feliz universidade, a que pode 
chamar fillo seu a tan grande home, honra de España! 

A autoría do órgano universitario resultaba ata agora descoñecida -se ben 
no segredo do instrumento aparecía a data de 1801-, aínda que se soubese que 
arredor deses anos traballaban en Santiago como organeiros os mestres Manuel 
Sanz, Gregario González, Alberte de la Peña, Xosé Bieito González Seixas, autor 
do órgano da igrexa de Santiago na cidade da Coruña, e mailo frade menor Frei 
Felipe de la Peña, que fixo outro instrumento para o templo conventual de San 
Francisco en Compostela. 

No que atinxe á data de construcción, o moi sabedor organeiro Grenzing 
manifestárano-lo seu rigoroso criterio técnico de corresponder ós mediados do 
século XVIII, pola oitava curta e outras primicias atopadas nas primeiras ins
peccións oculares, mais tamén resultaba lóxico pensar que nesas datas nin os 
organistas composteláns, nin quizais tampouco o repertorio que eles adoitaban, 
demandarían que os organeiros traballasen á última. 

O instrumento responde, por iso, ás características dos finais do barroco 
español, é dicir, caixas a miúdo e en boa medida neoclásicas, e, pola contra, 
recursos técnicos cinguidos ó repertorio orgánico tradicional ibérico, baseado no 
emprego maioritario da "cadereta" . 
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No eido dos feitos máis salientables que configuran a personalidade do 
órgano ibérico barroco, M. Santiago Kastner recordaba os seguintes: 

Baixa presión do aire; teclado lene, precisión e rapidez na resposta de cada 
tecla, cano e rexistro; relativa abundancia de cheos e de xogos de lingüetería de 
sono;ridade doce e lene sen predominio dos xogos de sonoridade berrante e a pre
valencia do teclado único, que pode ser partido no seu centro (entre o do e mailo 
do sostido). 

Amais <liso: Desenvolvemento escaso ou ausencia total de pedaleiro, subs
tituído por seis ou oito contras que dobran ó baixo, claridade e transparencia dun 
son que tende cara ó morno brillante e ó fusco nasal, ergueito se ben quedo nas 
voces e así mesmo transmisor dunha autoridade de seu, que non precisa groso
res bastos nin rigor innecesario. 

O órgano universitario trátase, por iso, dun chamado instrumento "polifó
nico" de sistema mecánico, cunha fachada de madeira espida, que presenta dous 
carpos sen pintar, separados por cornixa dourada sobre catro pilastras e seis 
capiteis de orde dórica, así mesmo dourados . 

A fachada, duns cinco metros de alto por catro de ancho, posúe a consofa_ 
integrada nela, tendo á súa disposición non pouca visibilidade do templo, por 
ficar no carón a varanda, onde nos tempos de uso se asentaba o organista exe-
cutante, que tiña á súa esquerda o amplo coro e á dereita a nave central, ata o 
Altar Maior. 

Se no corpo inferior o lugar central está ocupado pola consola, o espacio do 
superior aparece distribuído en cinco ámbitos, ocupados todos eles pola tubaxe 
vertical, en di posición: 7 /9/5/9/7. Tanto o espacio do centro coma os laterais están 
cubertos por arcos dobres, de cor prata o superior e ouro o inferior; pola contra ~ 

os espacios mediais teñen outra cobertura á maneira de peaña. · 

Os arcos laterais están ornamentados con motivos botánicos, rematados 
por floróns liromórficos. O central, que enche a vista do conxunto, debuxa unha 
especie de lira coroada polo sol radiante, aniñador da Pomba albeira coas alas 
estendidas , que voa sobre nube de prata, entre a mirada compracida de dous 
anxos , cada un á súa beira. 

Da tubaxe horizontal, desmontada hai tempo, soamente restan as ancora
xes metálicas que sostiñan ós tubos, rogando, nunha teimuda manifestación 
silenciosa e sen lazos de cores, a xusta e digna reposición aínda que sexa por 
etapas, á maneira das carreiras ciclistas . 
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Coma case tódolos demais da cidade, este órgano sufriu as miserentas con
secuencias dun prolongado abandono, que desexamos poida rematar dunha vez . 
cunha axeitada restauración; para se incorporar pronto, e de feito pleno, á ani
mada vida musical universitaria, na que destaca a grande actividade dun afa
mado coro, que se ve na abriga de cantar "a capella" boa parte dun repertorio 
escrito con órgano abrigado. 

Os recursos técnicos do instrumento eran como se indica a continuación: 

Teclado único e pedaleiro de dezaseis contras . Vintecatro rexistros , trece 
para a man dereita e once, do que falta un, para a esquerda. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13' (bis), oitava de 4' (bis), quincena, cheo, 
címbala (bis), nasardo, frauta brillante, corneta magna, corneta e efecto de eco. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño (bis), trompeta real (bis), 
trompeta magna, clarín (bis) e voz humana. 

3. OUTROS: Orlo (bis). 

En datas recentes, previas ás da inauguración da Exposición "Gallaecia 
Fvlget", mostra conmemorativa do V Aniversario da Universidade Compostelá, 
foi elaborado xa eco gallo das obras de restauración da igrexa universitaria, un 
informe previo sobre a reconstrucción do órgano histórico, que suscitou grande 
interese nas autoridades académicas . 

O froito definitivo do referido interese acaba de agramar en dúas novas 
xornalísticas, xurdidas cando tiñamos rematado este libro: 

A primeira, de Lois Blanco, dá fe dunha inmediata reconstrucción do órga
no da Igrexa da Universidade, gracias ó financiamento da Fundación Barrié de 
la Maza, coa execución técnica a cargo do organeiro Gerhard Grenzing e maila 
restauración da caixa do instrumento polo galega Márquez Veira. 

A outra provén dun artigo asinado pala excelente investigadora e res
tauradora artística, María García-Alén, que traballou arreo na preparación dos 
materiais da Exposición "Gallaecia Fvlget" e sobre todo daqueles referidos á 
igrexa universitaria. No seu devandito artigo esta investigadora esclarece os fei
tos da autoría e datas do órgano da antiga igrexa da Compañía por canta, como 
xa dixeramos, do Colexio de "Sancti Spiritus". 

Ocorreu, segundo indica García-Alén, que foi feito ó longo de dezaoito meses 
polo organeiro Xosé Sanz, entre os anos 1800 e 1801; a caixa foi realizada por 
Agustín Trasmonte e os traballos de pintura da fachada por Manuel de Porto. 



Ogallá poidamos celebrar na túa compaña, lector amigo, o cumprimento 

da previsión do equipo de Grenzing, transcrita polo xornalista Lois Blanco, xa 

que segundo ela, e despois dun longo silencio a piques de chegar a ser definiti 

vo, o instrumento haberá volverá plenitude da vida sonora no ano vindeiro . 
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6. LUME PURIFICANTE 

En los ecos annoniosos del órgano... veía siempre aquella imagen que 

tomaba todas las fonnas sin perder la suya propia, que lo era todo sin 

dej ar de ser ella misma. 

Rosalía de Castro 

Piedade inxenua de lapas queimando ánimas a eito, nun purgatorio afu
mado de vapores con cheiro pecaminoso, mesturados con recendos aromáticos, 
nados a carón do lume purificante, que arde a cotío no frontispicio pebeteiro da 
Capela de Ánimas, situada na rúa santiaguesa das Casas Reais. 

Non sei, mais semella que, de tódalas artes arquitectónicas de Occidente, 
ningunha como a neoclásica para rememora-los vicios da vella paganidade, pois 
na base dos frontóns grecorromanos gotean, a ritmo constante de eternidade, as 
bágoas máis impuras e porcallentas da humanidade, dende a soberbia altiva do 
Xúpiter capitalino ata a preguiza daquel Baco vilán, que deixara esquecidas a 
potencia viril e maila dignidade olímpica do seu cargo no fondo dun bocoi, seica 
por mor da présa en lle facer un favoriño ó mellor dos seus amigos. 

Sexa ou non verdade o devandito, é certo que a Capela das Ánimas foi 
construída no derradeiro tercio do século XVIII, consonte os planos do arquitec
to Manuel Ferro Caaveiro, modificados por Ventura Rodríguez, e de acordo co 
estilo grecorromano. 

Está dotado por iso dunha fachada pétrea, na que o frontón está sostido 
por catro columnas maxestáticas, rematadas por capiteis de orde xonia, que 
encadran a escena das ánimas purificadas polo lume do purgatorio, baixo unha 
fiestra de rosetón. No coroamento, á maneira dun ramo do Gólgota, fica a cruz 
baleira e gardada por dous anxos adoradores , cada un deles á súa beira. 

Dentro do templo vese unha soa nave con tres capeliñas por cada banda 
lateral, todas elas intercomunicadas, a mais outros tres altares no presbiterio. No 
interior, as escenas da paixón enchen todo o espacio que poden abrangue-los ollos. 

Tanto a imaxinería coma o fondo escenográfico dos altares foron policro
mados polo pintor Plácido Fernández Erosa e moi ben esculpidos por Manuel de 
Prado, nunha especie de terracota. Este afamado imaxineiro gardou, como xoia 
da súa vida, o segredo da composición da masa empregada no traballo e levou o 
seu tesauro, quizais para sempre, con el. 
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IGREXA DAS ÁNIMAS. Detalle da portada e do lucernario 



O conxunto, de fermosura e crueldade espida, leva ó espírito do espectador 
a humildade sinxela, na contemplación das escenas da paixón, e trae á memoria 
aquel vello recordo do César Heraclio de Bizancio, cando asinou no ano 628 con 
Siroes, fillo de Cosroes e reí dos persas, aquel tratado de paz, no que se estipula
ba a devolución do vero "Lignum Crucis", que atopara Santa Elena na cisterna do 
Calvario e fora roubado por Cosroes, trala conquista de Xerusalén no ano 615. 

Conta a tradición escrita que, cheo de ledicia, o César Heraclio decidiu 
transportar por si mesmo a árbore da Cruz de Cristo dende Constantinopla ata 
0 cumio do Gólgota. E así marchou camiño de Xerusalén á fronte dunha grande 
multitude, seguido polo clero, xefes militares, cortesáns de maior grao e tamén 
pala súa familia. 

De acordo cos ben matinados plans e unha vez chegado á Cidade Santa, a 
comitiva deu volta ó redor dos restos da muralla, derrubada en boa parte por 
Cosroes, ata chegar á "Porta A urea", chamada tamén "Dourada", pola que fixe
ra a entrada triunfal Xesús en Xerusalén e que daba acceso directo ó lugar onde 
ficara, nos tempos antigos, o templo edificado por Salomón. 

Mais denantes de chegar Heraclio ó limiar da Porta, o César, que levaba a 
Cruz ás costas, ficou sen poder dar un paso adiante coma se fose unha estatua 
policromada; e por moito que o tentaba os seus pés non saían do atranco, coma 
se unhas tenaces lle prendesen as pernas. 

De súpeto os sorrisos de moitos dos acompañantes de Heraclio .tornaron 
barados e ninguén era quen de saír do abraio. Daquela Zacarías, Patriarca de 
Xerusalén, díxolle ó Emperador: 

Olla César, non vaia se-la precioso vestido que vistes e coroa impe
rial que cingue a túa cabeleira, a causa que impide os teus pasos, 
pois nin os ouros tiveron compaixón coa pobreza do Señor nin tam
pouco os loureiros amercearon as espiñas da Coroa de Cristo. 

Saíu Heraclio da escuridade, tirou o manto ó chan, arrincou a coroa da 
vidalla, descalzou os seus pés e, vestindo un saio miserento, cargou a Cruz nas 
costas, pasou a través da Porta Dourada e, percorrendo a rúa da Amargura, che
gou ata o cumio do Gólgota na mañá do 14 de setembro, sendo o ano 628. 

Se nos altares laterais das Ánimas se reflicten os anapelos do "lithostrothos"6
, 

6 Chámase hoxe deste xeito ó chan empedrado da fortaleza Antonia, de grandes lousas vermellas, 
escavado nos anos trinta deste século por Godelaine de Sión, no que restan aínda os sinais empre
gados polos soldados romanos para xogar ós dados . Por baixo do lithostrothos apareceu tamén a 
enorme cisterna ·ou "struthion" que, datada nos tempos de Herodes , abastecía de auga ós mora
dores da devandita fortaleza. 
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as dores da fortaleza "Antonia"7 e as angustias da ''Via Dolorosa"
8

, xunto coa 
tristura da horta de Nicodemo e a soidade dos sepulcros de Arimatea; no altar 
maior pervive, cotián, o drama do Calvario, cuberto aínda non hai moito por teito 
de frescos, perdidos hoxe por mor da choiva e tamén polo pouco interese de can
tos teriamos de celar, sequera un pouquiño máis, a boa saúde dunha herdanza 
que témo-la obriga de transmitir. 

As pinturas perdidas do presbiterio representaban escenas do lavatorio 
(epístola), Sacra Cea (evanxeo) a mais da Gloria (teito). Por riba do arco de acce
so figuraba unha inscrición coas verbas latinas do Papa San León: "Proprio filio 
suo non pepercit Deus" (Non perdoou Deus ó seu propio fillo ). 

Sós algunha vez na Capela de Ánimas desta Compostela, que é máis alfaia 
do humano ca xoia da humanidade, ternos lido e meditado aquela inscrición 
hebrea no tibor de cobre aparecido nas escavacións feitas en Aquila, preto de 
N ápoles, no ano 1820 e que fora traducida polos profesores composteláns 
Fernández Sánchez e Freire Barreiro, no século pasado e do xeito que segue: 

No ano XVII do imperio de Tiberio César; o vintedous dos idos de 
marzo, na Santa Cidade de Xerusalén e senda Anás amais Caifás 
sacerdotes e sacrificadores do Deus. 

Poncio Pilato, Gobernador da Galilea Baixa, sentado na cadeira pre
sidencial do Pretorio: 

Sentencia a Xesús de Nazaret a morrer nunha cruz entre dous 
ladróns, dicindo as grandes e notorias testemuñas do pobo: 

1 º Que o dita Xesús é seductor. 
2 º Que é sedicioso. 
3º Que é inimigo da lei. 
4 º Que se chama con falsidade Fillo do Deus. 
5º Que di con falsidade ser Rei de Israel. 
6º Que entrou no templo seguido dunha multitude, que levaba palmas nas 

mans. 

7 Era o cuartel xeral do exército romano en Xerusalén. Estaba situada á beira e por riba do temµlo 
e fora rematada polo reí Herodes o Grande, sendo adicada ó seu amigo Marco Antonio , do que pro
cede o nome. Medía 150 x 80 m e estaba rematada por catro torres laterais , sendo a maior debs 
de máis de 35 m de altura. Nos tempos do César Augusto era costume que os gobernadores roma
nos pasasen a Pascua xudea na devandita fortaleza, que foi asolagada polo emperador Tito no ano 
70 d. C. 

8 A tradición cristiá chámalle Vía Dolorosa ou Rúa da Amargura ó traxecto que percorreu Xesús 
Nazareno dende a fortaleza Antonia ata o monte Calvario. En termos de agora a Vía, en sucesión 
de rúas estreitas, encomeza no Arco do Ecce Horno, xunto ó Convento das Irmás de Sión, e renrn 
ta na Praza, diante da basílica do Santo Sepulcro. 



IGREXA DAS ÁNIMAS. Estado actual do órgano histórico de Cardama (1880) 



Unha tubaxe horizontal ben dotada, da que restan alomenos mais de 
medio cento de tubos, divide a fachada en dúas partes distintas. A devandita 
trompetería dispón de moitos tubos en estado recuperable e fica disposta en orde 
dupla, agás en tripla por riba dos tiradores dereitos; se ben da orde inferior non 
existen xa serrón os buratos. 

A parte superior da fachada está composta por tres arcos góticos, que con
teñen toda a tubaxe vertical, nunha disposición 9/9/9. 

Pola maior lonxitude e envergadura dos tubos centrais, o arco medial 
posúe tamén altura maior cós laterais, que son de dimensións semellantes e 
rematados por análoga zanefa. 

Tódolos arcos están delimitados por columnas estriadas, que se prolongan 
por pináculos decorativos; se ben o medial resulta se-lo máis característico no 
conxunto polo seu maior tamaño e ornamentación vexetal e polo remate, propio 
do estilo arquitectónico. 

A porción distal da fachada encaixa á consola de madeira espida sen pin
tar nin ornamentar, dunhas dimensións de 0'72 de alto por 0'78 m de ancho. 
Nela fica a cadereta, cos tiradores dispostos en ámbalas dúas bandas, nunha 
posición vertical bastante axeitada para o organista. 

Na dita consola aparecen dúas inscricións, relativas á construcción do 
órgano: 

A da esquerda reflicte <lúas iniciais: "R.C." 

A da dereita unha data: "1880". 

As teclas son de madeira decorada, con tres puntos negros en disposición 
triangular para as teclas brancas, e outros tres puntos brancas en disposición 
lineal para as teclas negras dos sostidos. 

Os recursos musicais dispostos polo organeiro Cardama concrétanse como 
segue: 

Teclado único e pedaleiro de doce contras. Dezasete xogos, sete para a man 
esquerda e oito para a dereita, amais dous rexistros de xeonlleira para os claríns. 
Descoñécese a significación de cinco dos xogos, que quizais poderían correspon
der a catro labiais: docena (2' 2/3), decisetena (1' 1/3), cheo a mais corneta; e posi
blemente outro de lingüetería: a trompeta real, que se bota en falta. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13 (bis), oitava de 4' (bis), quincena, vio
lón, nasardo 2' 2/3, frauta dobre. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompeta magna e dous cla
ríns (xogos de xeonlleira). 

• 



IGREXA DAS ÁNIMAS. Teclado e tiradores do órgano de Ramón Cardama (1880) 



Por iso: 

- Manda ó Primeiro Centurión Quirilo Cornelio, que o conduza ó lugar do 
suplicio. 

Prohíbelle a calquera persoa, sexa pobre ou rica, impedi-la marte de 
Xesús. 

As teste muñas que asinaron a sentencia supraescrita foron: 1 º Daniel 
Robani, fariseo; 2º Xoán Zorobabel; 3º Rafael Robani; 4 º Capeta, home público. 

O devandito Xesús sairá pala Porta Estruense. 

Nas a miúdo húmidas mañás dos venres santos, a igrexa das Ánimas ser
vía co mellor dos xeitos para sermóns musicados das "Sete Palabras" e parecía 
coma se unha sementiña do Santo Sepulcro florecese no noso Santiago vello, pois 
sentíase a mesma friaxe daquelas estacións que facían silencio para non turba
la pregaria do "vexilla regis" e tiñan nome de escarnio tralo título de Capelas, no 
camiño do Gólgota: Capelas do Prendemento, do Repartimento dos Vestidos, do 
Fornecemento da Cruz ... 

Daquela e cando nenos iamos ó Teatro Principal escoita-las zarzuelas das 
compañías transhumantes e cando poñían no escenario "A Dolorosa" de Lorente 
e o mestre Xosé Serrano; ó comeza-la romanza do tenor: 

La roca fría del Calvario 

se oculta en negra nube ... 

nosoutros matinabamos sempre daquel "irmán Rafael"9
, que estaba a 

pinta-la Virxe diante do "Padre Lucas", que sen dúbida debera ser denantes san
cristán ou polo menos monaguiño na igrexa das Ánimas, ¡por moito que o devan
dito feito fose negado por aquel noso avó Santiago!, mestre inesquecible en case 
tódalas cuestións dubidosas, e de xeito especialísimo nas referidas ó teatro lírico. 

Algunha testemuña recorda que o órgano das Ánimas cansouse de traba
llar preto dos comezos da Guerra Civil española, quizais pola angustia sufrida 
polas igrexas neses anos que, a dicir verdade, foron bastante respectuosos coas 
de Compostela. Mais a pesar da súa afonía, o instrumento segue a ficar na pare
de oriental do coro alto, na banda dereita cara ó altar. 

9 O irmán Rafael (tenor) é o frade protagonista da zarzuela "La Dolorosa" de J. J . Lorente e o 
Mestre Serrano, que se estreou no Teatro Apolo de Valencia no ano 1930. No primeiro acto, desen
volvido nun convento, aparece Rafael pintando un cadro da Virxe Dolorosa. A descrición resulta 
ser do maior apaixonamento, pois que o frade retratou na cara da Virxe a un amor perdido. 



O recordado e culto investigador Xoán Viaño estimaba este instrumento 
como un aparello dos chamados "románticos", en consideración non so amente á 
época de construcción senón tamén ó grande desenvolvemento e multiplicación 
sufridos polas voces orquestrais nesas datas, que evolucionaron ata o concepto 
sinfónico coñecido como "wagneriano", no que se recolle o emprego na orquestra 
de tódalas posibilidades sonoras sen limitación de recursos. 

A nosa opinión é que, a pesar da tardía época de construcción, tanto a mor
foloxía coma a estructura fisiofónica deste órgano correspóndense coas dun ins
trumento tradicional español dos chamados polifónicos, dotado así mesmo dun 
sistema mecánico de fol único a pedal, feito tamén consonte as regras da tradi
ción organeira hispánica. 

Como resultado da nosa investigación persoal xa é posible coñece-la autoría 
e maila data de construcción deste instrumento, ámbalas dúas esquecidas como 
consecuencia do incendio que estragou hai bastantes anos o arquivo da igrexa. 

Coidamos que no primeiro día do ano 1855, a Xunta de Goberno da Ilustre 
Confraría Xeral de Ánimas da Cidade de Santiago publicou un prego sobre as 
condicións que debería reuni-lo órgano, que se acordara construír na sé desta 
Confraría, sita na Capela do mesmo nome na rúa das Casas Reais. 

Polo seu interese musicolóxico, histórico e lingüístico transcribiremos lite
ralmente en castelán o documento devandito: 

PLIEGO CONDICIONAL QUE DEVE OBSERBAR EL CONTRA
TISTA EN LA CONSTRUCCION DEL ORGANO QUE DEVE 
HACERSE EN LA CAPILLA GENERAL DE ANIMAS DE ESTA 
CIUDAD A SABER: 

Primeramente su Fachada o Frontes será hejecutado con arreglo al 
presente diseño pintado al óleo con las molduras y adornos dorados, 
y los colores de buen gusto para que ofrezca la mejor ermosura, con 
su nomenclatura en los rejistros, el teclado constará de Cuatro 
Obtavas y media de estensión. Cubiertas las teclas de buen hueso por 
la parte superior y los Sostenidos tanbien cubiertos de buen ebano, 
todo ello perfectamente pulimentado; 

Segunda Flautado de trece corrido con toda la estencion, obtaba id. 
corrida id.; ala mano derecha corneta de seis caños por punto; ala 
Izquierda Nasardo con id.id; Flauta traviesa de dos caños por punto 
de madera para la derecha, Lenguetería, Trompa real interior corri
da por toda su estencion; Clarín para la derecha, magna para id. , 
Bajoncillo para la izquierda. Estos van ala Fachada, los primeros 
bajos del Flautado de trece sus caños ejecutados de buena madera 
como lo están en el de San Miguel y Salomé . 
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Tercera, el estaño calderer maderas, cola plomo y demas Utensilios; 
como son alambre dorado ó de latan como asi bien clavillos y torni
llos de lo mismo, para que todo lo que contiene la parte interior 
nunca llegue a obsidarse. 

Cuarta, Todas las maderas Esteriores deven ser de castaño bien 
secas y acondicionadas, y, las que se empleen en la parte Interior 
delas mas aproposito a su respectivo objeto. Consultandolas con los 
Señores de la Comición nombrados al efecto, las herrajes que se 
empleen bien hejecutadas con la solidez y hermosura posible; 

Quinta dicho horgano estara concluido entero el mes de octubre del 
corriente año, y colocado con sus fuelles en el sitio que la misma 
Comicion degsine, siendo de cuenta del contratista, sentarlo en 
donde se le señalare, degandolo corriente del todo; En dicho estado 
sera reconocido por Facultatibos que merescan la confianza de 
dichos Sres. encargados, pues sin este requisito no se verificara el 
pago de dicha obra y solo si mereciendo la aprobacion; 

Se debera presentar fianza a Contento de la comicion que responda 
mancumunada mente del todo de la obra y un año mas des pues de 
sucolocasion, quedando por cuenta y a cargo del rematante cuantos 
reparos se ofrescan en dicho organo; y en la propia obligacion se esti
pulara el cobro dela cantidad en que fuere rematado que sera por tre
ceras partes; el primer trecio al dar prencipo ala obra, el Segundo en 
estado medio, y el ultimo despues de su aprobacion; Sin embargo de 
que a unque presiba el ultimo Trecio queda con la obligacion de con
serbarlo durante una año y degarlo sin defecto ni la mas lebe falta. 

Firmado y rubricado, Angel de Casas. 

Algúns datos do escrito, nos que se observan elementos tanto de ceceo 
coma de seseo, permiten pensar que o asinante do mesmo fose oriúndo doutras 
terras bastante máis ó sur cás galegas; mais o certo é que o devandito prego con
dicional carece de data, aínda que estableza a-obriga de ter rematado o órgano 
no vindeiro mes de outubro. 

O criterio de nós fixa-la data no primeiro día do ano 1855 provén do acha
do dun escrito de aceptación das condicións, asinado polo organeiro compostelán 
Xosé Linares na data devandita eco texto literal que segue: 

Jase Linares, organero, vecino de la Ciudad de Santiago, habiéndose 
enterado del pliego de condiciones que el Sr. mayordomo y Sres. de la 
Comisión de la Ilustre Cofradía general de Animas de la misma, han 
puesto para la construcción del organo que desean hacer en la 

• 



Tribuna o Coro de dicha Capilla, se halla conforme en todo, escepto 
en el Teclado que sele ecsige de marfil; siendo así que en ninguna de 
las Yglesias incluso en la Catedral, no se halla de esa clase y si de 
hueso, lo que de otra manera se haría muy costoso; y en este caso ten
dría precisamente que aumentarse la cantidad del presupuesto. 

Santiago 1º de Enero 1855. Jase Linares. (Asinado e rubricado) 

A construcción do órgano das Ánimas debeu suscitar bastantes silencios e 
apetencias entre os cultivadores do oficio xa que tres días despois, o 4 de xanei
ro, enviaba Mariano Tafall a seguinte instancia: 

Sres. de la Junta de la Cofradía General de Animas de esta Ciudad. 

D. Mariano Tafall Maestro Organero de la Sta. Yglesia Catedral de 
Santiago, y vecino de esta Ciudad desde Julio del Año Procsimo 
pasado, con el debido respeto dice: 

Que por una rara casualidad, ha llegado á saber, que se trata de cons
truir un organo nuebo para la Yglesia de las Animas; y siendo el espo
nente el unico Maestro que hoy ejerce en esta Ciudad; le ha llamado 
la atencion, el que el Sr. Comisionado que entiende en este asunto; no 
le aya inbitado para esta obra; aunque no fuese mas que por el bene
ficio, que pudiera reportar a esa Ylustre Cofradía; y ademas; tenien
do el esponente un interés particular, en hacerse conocer con alguna 
obra en la cual pueda (por primera vez en Santiago) acreditarse con 
hechos positibos; solo por este motibo a Vs. 

Suplica se sirban mandar que se le entregue el plan y condiciones 
para ecsaminar si dicho plan admite mejoras y hacer su postura 
como otro, cualquiera, en lo que recivira fabor. 

Santiago 4 de Enero de 1855. 

Mariano Tafall. (Asinado e rubricado). 

O afán de destacar como o mellor de cantos organeiros puidesen competir 
na cidade co proxecto deste órgano novo levou a Tafall a redactar, con présa, pero 
polo miúdo, unha proposta de alto nivel, capaz de supera-las ofertas doutros 
organeiros, pola axustada precisión e descrición de tódolos aspectos que habería 
posuí-lo instrumento e que denotaban un perfecto coñecemento do oficio. 

Véxase senón a transcrición do documento atopado: 
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PLAN DE CONDICIONES; QUE PRESENTA EL MAESTRO 
ORGANERO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO, D. MARIANO 
TAFALL; A LA JUNTA Y COMISION DE LA COFRADIA JENERAL 
DE ANIMAS DESTA CIUDAD; PARA LA CONSTRUCCION DEL 
ORGANO QUE DEBE COLOCARSE EN DICHA COFRADIA; 

Primeramente; se hará un Secreto nuebo de 54 Canales, que son 4 
1/2 octabas, desde el Do regrabe, asta el fa sobreagudo, cuyo secre
to, comprenderá; Registros, Tapas, Tiradores, Area del Biento, y 
demás accesorios necesarios, para su Servicio; así como los arboles 
de los registros que serán de hierro bien fuertes. 

Tambien se hará su teclado de 54 teclas, chapeadas de hueso, y los 
sostenidos de hebano, dandole toda la Ygualdad y finura con el 
grado de fuerza necesaria, para que sea facil la pulsacion; 

Y den se construira una reduccion para que el barillaje de los engan
ches, caiga a plomo sobre el teclado, y se pondrá otro teclado de pisas 
que corresponderá a las 12 primeras teclas de los signos Regrabes 
del organo, las cuales son necesarias; y de mucho efecto; 

Y den se hará un gran deposito de biento serbido por dos fuelles de 
doble mobimiento, que berificarán su marcha, por medio de una 
palanca; los cuales quedarán cerrados en la Caja del organo u se 
colocarán donde los estime la Comision; siendo de cuenta de esta; el 
cerramiento si se colocan fuera del organo; 

Se haran todos los tablones acanalados de reduccion para la coloca
cion de los registros mayores, y de fachada; como tambien todos los 
conductos y porta bientos de Buen Metal&. 

Se hará la Caja del Organo segun el adjunto diseño la cual irá pin
tada al oleo con sus adornos Dorados; Empleando para esta y todo 
lo demás dela obra, buena Madera de Castaño y Nogal; 

Los Registros de que debe componerse este organo son los siguientes: 

MANO IZQUIERDA: 

Flautado de 13 Ynterior y en fachada 

Octaba tapadillo 

12 º' nasardo 

15º' 

Trompeta Real Ynterior 

Bajoncillo fachada 
Chirimía fachada. 



MANO DERECHA: 

Flautado de 13 en fachada 

8ª tapadillo 
12ª 
15ª 
Corneta de cinco caños 
Trompeta Real Ynterior 
Clarín claro fachada 
Clarín pardo fachada . 
Entre todos 15 Registros. 

Cuya obra, el Maestro que suscribe; la dará concluida en todo el Mes de 
Octubre del presente año de 1855; y sale responsable á su bondad por el termino 
de un Año, contado desde el día, en que haga la entrega a la Comision; escep
tuando los casos de Yncendio u destrozos hechos por personas mal intencionadas; 
y asimismo se obliga á hacer las afinaciones dela Lengueteria, que sean necesa
rias en todo el año sin interes alguno; 

Esta obra costará once mil Reales de Vellón, los cuales pagarán los Sres . 
Comisionados, la mitad al firmarse la Escritura, y la otra mitad, al hacer la 
entrega y reconocimiento por personas inteligentes. 

Santiago 22 de Enero de 1855. 

Mariano Tafall . (Asinado e rubricado). 

Nota: Se han bariado algunos registros de poco efecto, sustituyendo
los con otros mejores; y se han añadido algunos, bariando, el plano 
y condiciones que presentó la Comision, por tener algunos defectos. 
Tafall. (Asinado e rubricado) . 

A memoria entregada por Tafall engadía un plano a escala co deseño da 
caixa do órgano, para o que elixiu unha fachada evocadora da célebre "Rotonda" 
renacentista de Palladio, en dous corpos de estilo clásico; o superior deles con 
tres arcos, sendo o medial de maior altura e proporcións. 

Para remata-los arcos, Tafall preferiu amais do consabido frontón central, 
dúas volutas unidas e contrapostas nos laterais dun conxunto que asinou como 
"Mestre Organeiro". 

Entre a pouca documentación referida ó órgano das Ánimas aparece, así 
mesmo, outro deseño de caixa, tamén de estilo neoclásico, asinada polo arqui
tecto Prado e que podería estar relacionada co proxecto de Xosé Linares . 
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De xeito análogo, o deseño de Prado adopta unha traza de dous carpos 
separados por un cornixamento, no que o inferior fica sobre un pedestal e está 
dividido en tres ámbitos, senda o central cadrado e os laterais rectangulares, 
baseados no lado máis pequeno. 

A concepción deste carpo renuncia a calquera forma ornamental, dispo
ñendo soamente dun espacio rectangular central para o teclado, co eixe maior 
horizontal, a mais dous laterais de igual figura xeométrica, se ben de eixe maior 
vertical para os tiradores dos rexistros. O carpo superior está moi decorado e 
remata nun frontón triangular con dous xarróns, cada un ó seu lado. 

A morfoloxía "alirada" deste carpo superior, con dous pavillóns auriculares 
laterais, recorda a do órgano compostelán da igrexa da Compañía. Tería que 
posuír un único espacio rectangular arquiforme central con pilastras, para a 
tubaxe vertical en disposición de 9 sobre un entaboamento. 

Por debaixo do devandito entaboamento, sostido palas cabezas de dous 
leóns con grandes argolas nas fauces, ficaría a tubaxe horizontal en arde única. 

Resulta bastante estraño que, trala apertura das plicas o día 28 de xanei
ro, non se faga alusión á oferta de b. Xosé Linares e aparezan, amais do proxecto 
de Tafall, outros dous asinados por D. Domingo Antonio Villar e por D. Ramón 
Cardama, dos que non resta descrición ningunha. 

Vexámo-la transcrición literal da Acta da Comisión: 

Reunidos los Sres. Rector de Sta. María del Camino como Presidente 
de la Junta de Govierno de la Ilustre Cofradía General de Ánimas, 
el Mayordomo y Tesorero de la misma para reconocer los pliegos de 
los Sres. licitadores a la Obra del organo que deve hacerse en la 
Capilla de la misma, y dadas las doce del dia veinte y ocho de Enero 
según se le advirtió a todos los Sres. Profesores de aquella arte por 
medio de unas esquelas de Ynvitación; 

En efecto pasada otra hora hemos havierto el primero que contiene 
un plano de la Fachada con su pliego de condiciones suscrito por D. 
DOMINGO ANTONIO VILLAR. El plano y condiciones nos merecio 
muy buen concecto mas atendiendo la cantidad de diez y ocho mil 
reales que dicho Seiior ha detallado nos parece mucho Ymporte con 
relacion a lo dispuesto por la Junta. 

Seguidamente se abrió otro que contenia otro plano con sus corres
pondientes condiciones suscritas por D. MARIANO TAFAL. 
Observamos el plano de la Fachada de buen gusto y las condiciones 
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espresando las cualidades de la obra y en efecto merecieron nuestra 
aprobcion atendiendo al aumento de registros en las Condiciones, 
que no tienen las que estubieran de manifiesto por la Comision y 

dicha obra la ha calculado en la cantidad de once mil reales. 

Por el mismo orden se abrió el tercero y ultimo que contenía un Plano 
de medio cuerpo con una esquela suscrita por D. RAMON CARDA
MA, el Diseño con bastante gusto y sencillez y detalló por dicha obra 
diez mil nueve cientos reales, 

Y así hés que resaltan las dos bentajosas posturas por D. MARIANO 
TAFAL y D. RAMON CARDAMA, y despues de mediar muchas razo
nes de uno y otro, la Comisión acordó hiciese la referida obra Don 
MARIANO TAFAL, pues aunque resulta mas caro que el Sr. CAR
DAMA cien reales, lo equibale lo mejor en sus Yndicadas 
Condiciones y por su acreditada Fama y suma honradez; Santiago, 
Enero 28 de mil ochocientos cincuenta y cinco. 

Benito Puga, Angel de Casas y Andrés Toledo. (Asdo. e rbdo.) 

Descoñecémo-las razóns polas que Tafall non chegou a face-lo órgano das 
Ánimas. Quizais fose que Cardama acudiu ós tribunais por non se respectaren 
as condicións de poxa á baixa e xa despois non houbese cartos para afronta-las 
obras de xeito inmediato, ou quizais porque Tafall puxo mans á obra de restau
ra-los órganos da Catedral e tivo que atender máis tarde outros compromisos 
pref erenciais. 

¿Serían motivos históricos derivados da dificultade dos tempos ou habería 
que sachar nos cen reais que separaban ámbolos proxectos? A verdade é que o 
órgano tardou vintecinco anos en se facer e oito tralo pasamento do mestre 
Tafall. 

O instrumento polifónico das Ánimas data con exactitude de 1880, débese 
a súa construcción ó organeiro Ramón Cardama, do que falaremos máis adian
te, ó referi-la reedificación no ano 1868 do órgano do Convento de Belvís e maila 
construcción en 1882 do instrumento, tamén de caixa neogótica, que fica na veci
ña Capela da Virxe do Portal. 

O órgano das Ánimas posúe, pois, unha fermosa caixa, de estilo neogótico, 
feita en madeira, con arcos apuntados de traballo axeitado e parte deles pinta
dos, nunhas cores que hoxe só se poden adiviñar, por estar cubertas de lixo. 
Pensamos que as cores empregadas foron o verde e mailo dourado, aínda que 
existan afirmacións de cor vermella . 
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No momento actual, a restauración da igrexa das Ánimas constitúe un dos 
obxectivos do Consorcio da Cidade de Santiago pois os moitos anos de escaseza de 
recursos tiveron como consecuencia que as humidades e filtracións foran deterio
rando, primeiro o tellado, despois afundindo algunha viga de madeira e por iso o 
chan da galería alta, na que fica o órgano, e, por último, pinturas e retablos. 

Con degoiro verdadeiro estase agardando o comezo dunhas obras de 
auténtica necesidade, que saibamos, xa presupostadas; e como resulta lóxico, na 
presente fase das mesmas coidamos que non se pensou en adica-los recursos á 
restauración do órgano. 

Sería unha irracionalidade poñe-lo carro diante dos bois, mais debemos 
aclarar que o instrumento histórico fica aínda enteiro, nun contorno de total 
abandono e no mesmo centro da cidade. 

A nosa xeración non lle pode bota-las culpas a ningunha outra, por iso a 
sensibilidade de recorda-lo patrimonio que ternos non debe facernos esquecer 
que as anteriores adicaron moitos esforzos para legárnolo. 

A pesar da necesidade de prioriza-los gastos, a sabedoría popular conta 
que a boa vida é cara, precisando que hai outra máis barata aínda que non se 
poida chamar vida, alomenos con toda a propiedade. 

Ahonde para rematar que, hoxe por hoxe, o órgano histórico das Ánimas 
permanece arrumbado mais enteiro, con posibilidade real dunha restauración 
perfecta, que segundo o organeiro Grenzing sería pouco dificultosa. Nos t empos 
vindeiros, Deus haberá dicilo . 
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7. A BÁGOA DE SANTA ESCOLÁSTICA 

. . . bajo la impresión de aquellos melancólicos sonidos, soñó un mundo 
ideal ... 

¡Bagoíña de ceo, 
chora xa, meu ben! 
... , que caía no niño 
dozura de mel. 

¡Bagoíña de ouro 
no niño calado! 
... , non sufras meniiia 
polo teu malfado. 

¡Bagoíiia de prata, 
de nácara e pelra! 
... , deixa que se vaia 
a meiga nubeira. 

¡Que a bruxa e o trasno 
agora mesmo están, 
liscando do berce 
para non voltar! 

Pois ó ve-lo sorriso 
nuns beizos pequenos, 
dóense dos ollas, 
e fuxen co medo. 

Se coa choiva da noite 
saloucase o sol, 
... ¡bagoíña de lúa ... 
non chores máis, amor! (E.J. G./0

. 

10 lniciais do autor. 

Rosalía de Castro 



N estes tempos de maquinismo papudo, que algúns consideran alto nivel 
tecnolóxico, case tódalas grandes empresas e entidades de certo rango iguálan
se na rebola de buscar un logotipo que as diferencie da competencia cun só chis
co de ollo. O de menos é ser ou non, o de mais é leva-lo logotipo encasquetado. 

Dígao serrón o malencaro dalgún propietario de automóbil cando ve o "bis
cione" do seu "Alfa Romeo" ou os tres radios, coa circunferencia arredor, que 
desapareceran do seu "Mercedes Benz", fixados no frontal de coches vellos, bron
quiectásicos e de pouco folgo, que camiñan fachendosos lucindo, sexa cal sexa, o 
raio do logotipo roubado. 

Para os nosos ollos amantes de Compostela, o símbolo do mosteiro de San 
Martiño Pinario nunca foi a capa do Santo de Tours, que rachou coa espada para 
tapa-lo frío daquel pobre con quen desexou compartila na invernía, tal como se 
recorda na estatua ergueita no cumio da sen par fachada principal da antiga 
badía. 

Tampouco foron o piñeiral do lugar nin o piñeiro que, co gallo de matar ó 
Santo, trataron de facer caer sobre el os seus inimigos; o mesmo que o abade 
mandou gravar, por riba do lintel, na porta das moitas casas que en Santiago 
foron propiedade dos monxes benedictinos. 

Serrón aquela bágoa como de diamante enfacetado, que para o noso estre
mecemento deixou esvarar Ferreiro na meixela de Santa Escolástica, ben agari
mada na compaña do anxo que recolle o seu suspiro derradeiro. 

Pois namentres ollamos para a bágoa, na nosa memoria martelan os acor
des daquelas harmonías pianísticas, tan sinxelas nos seus pasos de escaleira 
coma nos xogos de "crescendi e diminuendi", que escribiu Otorino Respighi para 
servir de bandexa á doce melodía do "lied" amatorio, nado para canta-la fermo
sura duns beizos comparados a unha porta de rubís: 

Occhietti amati 
che m'incendiate ... , 
splendan sereni 
di gioia pieni, 
i vostri splendori, 
¡fiamme di cori! 

Non cabe maior limpa fon dura afectiva da que debeu sentir Escolástica 
polo seu irmán xemelgo bivitelino Bieito, pois que ámbolos dous naceran no 
mesmo parto de súa nai. A historia conta que tamén ela adicou corpo e alma ó 
servicio de Deus, sendo moi noviña alá polos comezos do século VI da era cristiá, 
fundando por iso, despois , un mosteiro para mulleres, desexosas de garda-la 
regra benedictina preto das alturas do Montecassino . 
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Tódolos anos facía San Bieito unha visita á benquerida irmanciña, coa que · 
pasaba unha xornada tan chea de ledicia que de ningunha maneira demoraban 
a data do encontro. E así foi como nunha delas pasóuselle-lo tempo tan axiña que 
ela rogou da caridade do irmán un día máis de compaña, xa que -como lle dixo
tampouco se atopaba no mellar estado de saúde. 

Como Bieito non amasara favorabilidade para o rogo fraterno , Escolástica 
pregoulle a Deus coa sinxeleza da grande fe; e din as crónicas que daquela come
zaron os ceos a se cubrir de nubes mauras e bastou a forza dos lóstregos, tronos 
e raios para reter a Bieito a carón da monxa virtuosa. 

Despois de pasa-la noite falando dos tempos idos a mais dos que tiñan de 
vir, trala treboada e co abrente, cando Bieito dicía de tornar ó seu mosteiro, bri
llaron as bágoas na meixela de Escolástica e alí, diamantina coma cristal de 
rocha, permaneceu a bágoa derradeira, ata que, ó pouco de chega-lo abade á súa 
cela de Montecassino, veu pasar por <liante das reixas dela unha pomba branca, 
voando cara ó ceo. 

E así foi tamén como cheo de tristura soubo o santo do pasamento da irmá, 
que mandou enterrar axiña nos alicerces abaciais e no mesmo sartego que tiña 
disposto para el; de xeito que, de alía pouco, chegaron ámbolos dous a mesturar, 
para sempre e na terra húmida, os comúns desexos de eternidade. 

Coidamos que foi Nietzsche quen dicía: "tremer co estremecemento é o 
roáis alto de canto pode face-la humanidade". E iso foi o que aconteceu e segue 
a acontecer en Santiago ós moitos visitantes de San Martiño, aínda que non des
cubrisen ata agora a berniniana bágoa de Santa Escolástica. 

A fonda impresión que causa o mosteiro en quen se achega a el aumenta 
ó cruza-las portas dunha xoia tamaña como é a antiga igrexa da Orde de San 
Bieito, coa que non puideron nin a exclaustración dos frades nin as choivas outo
nais que, pola gracia de Deus, acalman a sede e lavan algunhas acedumes desta 
terra nosa. 

A fundación do mosteiro, seminario maior nestes tempos de agora, 
atribúese ó bispo Sisnando no século IX. Alí recolléronse os monxes de Santa 
María da Corticela, que seguiron mantendo as súas anteriores propiedades e 
dereitos, incluída a terceira parte da renda do xiro da cidade, que o mosteiro 
compartía co cabido da catedral. 

Con estreitos vínculos á monarquía astur-leonesa, dicir San Martiño 
Pinario naquela época é o mesmo que recordar nomes antigos coma os dos segun
dos Afonso, Ordoño e Bermuda ou onomástica abacial de sonora raizame xermá
nica como Adulfo ou Leovixildo. 



Nas fins do século XV agregáronselle outros mosteiros desaparecidos coma 
os de Solovio, Antealtares e San Pedro de Afora, e todo iso precisou facer edifi
cacións, nun perímetro de máis de medio quilómetro, sobre unha extensión 
maior de dúas hectáreas. Agora ben, todo iso desapareceu, pois a construcción da 
fábrica que ternos hoxe remóntase ós séculas XVI e XVII. 

Case no cambio do século XV ó XVI, xa que o feito do que estamos a falar 
ocorreu no mes de setembro de 1495, o abade de San Martiño cedeulle a Lope 
Gómez de Marzoa un anaco no mosteiro de San Paio, para establecer nel o cha
mado "Estudio Vello", destinado a estudiantes pobres. 

O Estudio Vello foi a semente da hoxe pentasecular Universidade 
Compostelá e tamén a fiestra aberta en Galicia ás moitas navidades científicas, 
culturais e artísticas que tiveron lugar en Europa dende os descubrimentos do 
humanismo, da imprenta, das armas de fogo e tamén das terras de América, 
nesa concatenación de acontecementos fulgurantes ós que a Historia chamou 
"Renacemento". 

Coas ondas dos tempos, San Martiño mantivo todo o seu esplendor ata os 
derradeiros anos do século XVIII, ficando arrui_nado trala desamortización, que 
rematou coa expulsión dos frades. 

A ruína da vella badía, que ameazaba xa con ser definitiva, foi evitada 
polo arcebispo García Cuesta, que acometeu a compra e maila restauración, 
d ndo a cambio o edificio do antigo Colexio de San Clemente de Pasantes, que 
fora fundado polo arcebispo D. Xoán de Sanclemente e Torquemada; o mesmo 
que fundou o Colexio da N osa Señora dos Remedios, chamado das "Orfas", e o 
que mandou construí-la airosa escaleira da Quintana entre as vellas alta ou 
"Quintana dos vivos" e baixa ou "Quintana dos mortos". 

Cómpre recordar aquí que os colexiais do San Clemente, personalizados 
en Compostela polas súas becas azuis, eran pasantes -ou sexa, licenciados-, ou 
alomenos bachareles, aínda que moitos deles fosen así mesmo doutores. 

Como o reloxo dá menos voltas cá vida, dende o inicio das súas activida
des no século XVII, o Colexio de Pasantes foi: Colexio de Cadetes, sede do 
Batallón de Santiago, Seminario Conciliar, Escala de Veterinaria, Museo 
Arqueolóxico, aulario da Real Sociedade Económica de Amigos do País e, por 
último, e se cadra non derradeiro, Instituto de Bacharelato "Rosalía Castro". 
Habería que preguntarlle á Minerva de Ferreiro, aquela que remataba o frontón 
da vella Universidade e agora ilumina os saberes da Facultade de Química, pois 
que repousou longo tempo a cabeza, ben protexida polo casco e na compaña dos 
seus anxotes , sobre as lousas do ben coñecido claustro colexial. 
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Tras permutalo polo Colexio de San Clemente, convertido en Seminario 
Conciliar no 1829, gracias ós esforzos de Freí Rafael de Vélez, as obras de repa
ración feítas no vello mosteiro bieito de San Martiño Pinario permitiron o tras
lado do Seminario no ano 1868. 

E alí segue a estar, alomenos o Maior, pois un novo e monumental 
Seminario Menor debeuse, nos anos cincuenta do século que está rematando, ás 
inquedanzas a mais ós esforzos do chorado grande amigo e servidor de 
Compostela, que foi en vida D. Fernando, Cardeal da Santa Igrexa Romana, 
Quiroga Palacios. Aquel home alto , sorrinte, bo e sinxelo que tivo por lema único: 
"fágase todo en caridade". 

Anexa ó Seminario a igrexa de San Martiño, na que o culto chegou a ter 
un esplendor parella ó da catedral, amosa e encerra tódolos recordos e tódolos 
feitizos artísticos atesourados ó longo dos séculas da idade de ouro da badía. 

Moitos outros tesauros perdéronse tamén despois da invasión francesa e 
trala desamortización e así mesmo por mor das penurias económica e cultural 
ou alomenos das estreituras; pois nunca se chega a saber onde remata unha e 
comezan as outras, xa que as liñas de prioridade van sendo trazadas, ás veces , 
por debuxantes que sen dúbida semellan acada-lo pracer, fuxindo das artes e das 
ciencias. 

As datas de obra da fachada principal do mosteiro cabalgan entre os sécu
los XVI e XVIII, pois se ben o comezo dos traballos se debe ó mestre Bieito 
González Araúxo, o remate dos mesmos, no 1738, foi labor de Casas Novoa, así 
como o proxecto da fonte barroca do claustro (1747); o proxecto da igrexa asinou
no Ginés Martínez no ano 1611, aínda que despois traballaran nel, a mais nas 
obras que se ían facendo, os arquitectos Peña de Toro, Melchor de Velasco e 
Domingos de Andrade. 

A fachada da igrexa é de traza plateresca, ese estilo decorativo español 
propio do século XVI e fillo directo das influencias renacentistas italianas, que 
foi chamado así pola evocación da arte coa que os prateiros desa época traba
llaban o seu metal nobre. Chégase a ela baixando dende a praciña de San Miguel 
por unha moi orixinal dobre escaleira, executada por González Araúxo e por 
Mateo López. 

Por moitas veces que o visitante entrase nel, a grandiosidade do templo, 
que desexarían para si mesmas moitas catedrais, impón asombros nos ollos e 
tremares na sensibilidade, pois posúe unha planta monumental de cruz latina, 
con altas bóvedas de canón sobre a única nave principal e cúpula de influencia 
bizantina como remate do cruceiro, amais capelas a ámbolos dous lados . 
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Por r iba da entrada fica o coro alto, e na nave, por baixo del, rogan silen
cios as imaxes de San Rosendo e de San Pedro de Mezonzo, atribuídas a 
Ferreiro. Aquel grande escultor que non só deu vida a Santa Escolástica, serrón 
tamén ós recordos da Crucifixión e mesmo do tránsito de Santa Xertrude, que se 
afonden nas capelas laterais co retablo barroco da Nosa Señora do Socorro, pro
xectado por Casas N ovoa. 

Por <liante, trala reixa, os espléndidos tres retablos nados tamén das ideas 
de Fernando Casas N ovoa e de Francisco de Casas, aínda que saídos das gubias 
de Diego de Romay, Bieito Silveira e Gambino, pois eles foron os que esculpiron 
as imaxes a mailos relevos laterais. No da Epístola, San Bieito co sol radiante 
por riba del, no do Evanxeo a Virxe do Rosario, por debaixo do medallón coa lúa 
crecen te. 

Sicut sol refulgens, sic iste refulsit in templo Dei. 

Quasi luna plena in diebus suis lucet. 

(Así coma o sol resplandecente, brillo u tamén el no templo de Deus. 

Lace coma a lúa chea no seu tempo). 

Conta a tradición que a fermosa imaxe pequeneira da Virxe do Rosario foi 
traída de Inglaterra no século XVI, co gallo de ser salvada daquel lume icono
clasta, ardido nos tempos de Enrique VIII e da filla xinatrésica 11

, nada de Ana 
Bol na, que reinou despois co nome de Isabel I. 

Como xurdida dun milagre, na fronte da igrexa benedictina xorde peran
te os ollos toda a exuberancia da grande xoia barroca compostelá, que é o reta
blo maior de San Martiño e fai enmudecer a cantos ternos admirado absortos a 
beleza dourada do seu hiperplásico tratamento ornamental, debido ó moito tra
ballo de non menos mans, pois como escribe Xosé Manuel García Iglesias: 

máis de trinta escultores traballaron a cotío durante 143 semanas 
nesta marabillosa máquina de madeira. 

Mais, para os efectos musicais, o retablo maior, executado por Romay, non 
ten serrón un fermosísimo papel teloneiro; pois detrás del encóntrase o grande 
coro monacal de <lúas ardes de cadeiras, amostra máis belida de cantas labrou 
o escultor Mateo de Prado, un dos discípulos avantaxados de Gregario 
Fernández. 

11 Chámase xinatresia (de atresis =falta de orificio) á oclusión do conducto ou hiato xenital femini
no. Este defecto anatómico pode imposibilita-la actividade sexual normal da muller e tamén ser 
causa de esterihdade. 
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Alí, saídos da gubia do artista e entre preciosas escenas da vida da Virxe 
e recordos vinculados á estadía terrea do fundador da orde monástica, fica a 
memoria imperecedoira dos santos benedictinos. 

Pecios ó seu carón, coidamos que os vellos órganos monacais nin dormen 
nin tampouco esperan resurrección, xa que a friaxe da morte pasou hai xa tempo 
sobre eles, non deixando serrón algúns anacos, para se rir dos foros, da "desa
mortización" e ata de nós mesmos. 

A autoría dos instrumentos "magnos" parece deberse ó mestre tudense 
Frei Manuel Rodríguez Carbajal, leigo da mesma orde benedictina, nado na 
incomparable capital valmiñota. Segundo o polígrafo Bouza Brey, Frei Manuel 
Rodríguez recibira o hábito de frade en novembro do 1714 e faleceu no ano 1749. 

O cultísimo investigador galego cita como posible parente deste organeiro 
a Bertolameu Rodríguez Carvajal, que ocupaba a praza de organista na 
Colexiata de Iria polo ano 1561, segundo contrato asinado co Cabido Colexial un 
ano antes, no que se estipulaba que o organista percibiría un soldo de vinte 
ducados, dos que doce deles serían por contado Concello padronés. Entre os anos 
1714 e 1749 poderíanse datar, pois , os instrumentos de San Martiño, que foron 
rematados sendo abade do Mosteiro o Mestre Cornejo e probable organista 
maior o ourensán Frei Antonio de Pazo, que tomara o hábito de San Bieito tres 
semanas antes que Frei Manuel Rodríguez e no mesmo ano ca aquel (1714). 

Outros organistas do Mosteiro de San Martiño, que acadaron grande sorra, foron: 

O moi admirado Frei Martín de Holanda (frade dende 1576); o insigne 
noiés Frei Xoán Beltrán (na Orde dende 1629 ata 1643); Frei Xoán Fernández, 
de orixe vallisoletano e cualificado polas crónicas benedictinas como "excelente 
organista e bo músico" aínda que cego. Este Frei Xoán acubillouse no hábito 
benedictino a mais no mosteiro pinario entre os anos de 1651 e 1680. 

Frei Xoán de Zúñiga, padronés de nacemento, que ademais de organista 
foi sancristán da igrexa monacal, despois de entrar en San Martiño no ano 1672; 
Frei Pedro Sorribas, tamén cego coma Frei Fernández aínda que de orixe lugue
sa, recibido na Orde en novembro de 1697. 

Instrumentista axeitado foi un Frei Pedro Nogales, leonés incorporado ó 
mosteiro á idade de dezaoito anos, na mesma data de 1770; que correspondeu 
tamén ó ingreso no mosteiro doutro organista, chamado Frei Jacobo Gutiérrez, 
que chegou dende Pontevedra, sendo abade de San Martiño Frei Eustaquio Riesco. 

Na súa equipaxe doente, o século dezanove trouxo consigo primeiro a 
estreitura e despois a ruína da podente casa monacal. Mais, a pesar diso, aínda 
tiveron os órganos tempo abondo para acompaña-la liturxia da badía, das mans 

• 



do frade ourensán Frei Bertolameu Hermida, chegado no 181 7; e uns anos máis 
tarde, dende 1825, do rapaz organista tudense Fr ei Santos San Miguel, recibido 
no mosteiro xa denantes de ch egar ós dezaseis anos. 

Esta relación remata cun nome de enorme repercusión para Galicia, che
gado así mesmo a San Martiño das terras baixomiñotas, acollidas baixo o patro
cinio celestial dun santo dominicano, que tamén andara séculas antes polo 
Santiago medieval; est amos a falar de San Frei Pedro González Telmo, padrón 
da Cidade e Diocese de Tui, e do organista Frei Rosendo Salvado Ratea, quizais 
veciño do dito Frei Santos, ben seguro que devoto de San Telmo, ¡aínda que per
tencera a unha Or de allea e moito menos antiga cá de San Bieito! 

No transo do nacemento, Deus foi servido de alumear á nai do que sería 
chamado Frei Rosendo, no mesmo berce tudense, repousado e cheo de historia , 
que para os seus cat ro fillos concedeu moito tempo despois tamén á nosa. 

Máis tarde, t r as unha infancia chea de correr pola Rúa de Abaixo e de 
bebe-las augas limpas da fonte de San Domingos, Rosendo acabou por ingresar 
no mosteiro santiagués de San Martiño Pinario, coa flor dos seus quince anos, 
idade que cumpr iu no 1829. 

A formación musical de Frei Rosen do ocorreu _fóra de Galicia, en San Xoán 
de Corias, nas Astur ias de Oviedo, e por canta de Frei Xoán Copa, estimado 
daquela como o mellor organist a dos bieitos. 

Co tempo o frade tudense acabou por marchar, co seu clavicordio nos 
mbreiros, cara á distante Australia, para dar alí testemuño non soamente da 

súa habilidade como virtuoso do teclado serrón tamén dos catro Evanxeos, como 
bispo consagrado de Nova N ursia en Porto Victoria. 

O recordo silandeiro daquel emigrante non esmoreceu aínda en Galicia 
nin quizais esmoreza por moito tempo, pois que Frei Rosendo trouxo, como aga
sallo ó bispo de Tui, as primeiras plantas chegadas a Europa dunha estraña 
árbore de crecemento r ápido, que tiña sorprendidos ós naturalistas pola fondu
ra das súas raíces, que serviu para lle da-lo nome ben coñecido de "eucalipto". 

ÓRGANOS MAGNOS 

A. ÓRGANO DA EPÍSTOLA 

As fermosas reliquias que restan deste órgano barroco fican na parede sur 
do coro baixo, nun corredor alto co seu balaústre, tralo altar. Tratouse dun ins
trumento dos ch amados polifónicos, dotados de sistema mecánico, con fachada 
rococó poliornamentada, de t raza t r ianguloide en madeira, dunha altura duns 
oito metros por case seis de latitude, debido a Fernando de Casas Novoa e exe
cutado por Miguel de Romay, na que salientan as figuras de nove, entre arcan
xos e anxos músicos, que foron atr ibuídos á escola de Gambino . 
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SAN MARTIÑO PINARIO. Detalles dos órganos atribuídos ó tudense Manuel Rodríguez Carbajal (ca. 1731) e a Mariano Tafall (1817 - 1874) 



A magnífica tubaxe vertical érguese nunha moi harmoniosa disposición de 
5/7/7/5/7/7/5, que lle outorga á caixa do instrumento un perfecto equilibrio co 
marco senlleiro no que fica, ben a pesar de faltar toda a espectacular trompete
ría horizontal, que mantivo noutrora unha disposición en tres ordes de tubos, 
coa de abaixo en ringleira dupla. 

Os restos da consola, trala celmosa varanda que salienta no outeiro do 
coro, responden a unhas dimensións duns cento vintecinco por noventa centí
metros e nela tiveron vida: 

Dous teclados, cunha extensión de catro oitavas e catro notas, e pedaleiro 
de once contras. Cincuenta e catro xogos, entre xogos e medios rexistros, dos que 
se conservan trinta e catro: vinteún na esquerda e trece na dereita, en ámbalas 
dúas bandas do teclado. 

T. I (CADERETA): 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 8', oitava de 4' (bis), docena de 2'% , 

quincena de 2' (bis), decinovena de 1'1/3, cheo (bis), violón (bis), frauta, nasardo 
(bis) , voz celeste ... 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Fagot, baixonciño, trompeta magna, trom
peta r eal (bis), óboe, clarín de 2', clarín corrido ... 

. OUTROS: Orlo ... 

4 . EFECTOS: Ecos. 

T. II (ÓRGANO MAIOR): 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 8', oitava de 4', docena de 2'%, quince
na de 2', violón ... 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Trompeta ... 

3. OUTROS: Orlo ... 

PEDALEIRO:? 

Ben a pesar da minguada lonxitude dos frautados, pódese considerar este 
instrumento como moi salientable tanto pola súa arquitectura coma tamén pola 
dotación de órgano maior e grande riqueza de xogos e rexistros, que deberon con
ferirlle a preciosa sonoridade, que fai anos engaiolou a Wanda Landowska, para 
pracer daqueles seminaristas composteláns das fitas azuis e da que non resta 
outro testemuño senón a forzada afonía dun belo conxunto sonoro, laringuectomi
zado polo t empo, polas tropas napoleónicas a mais pola exclaustración dos frades . 
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SAN MARTIÑO PINARIO. Desta maneira remanece hoxe a consola do órgano da epístola, no CCL aniversario do pasamento de Manuel Rodríguez 
Carbajal, organeiro facedor (1749) 



Afortunadamente, e de tódolos xeitos, restan aínda elementos máis que 
suficientes para afronta-la correcta restauración deste instrumento, tal como se 
comprobou na prolongada e minuciosa visita efectuada polos alumnos da clase 
de órgano do XLI Curso Universitario Internacional de "Música en Compostela", 
celebrado ño pasado verán (1998). 

B. ÓRGANO DO EVANXEO 

Na tradición compostelá recórdase, con vergoña allea, o espolio sufrido 
palas tubaxes dos órganos de San Martiño despois de que as tropas francesas de 
Napoleón Bona parte entrasen na igrexa do mosteiro benedictino; pois seica 
foron arrincadas as trompeterías pala soldadesca para leva-los tubos en calida
de de trofeos. Hogano, o instrumento resta aínda máis arruinado có anterior e 
os seus despoxos fican na parede norte, nunha disposición semellante á do órga
no da Epístola. 

Ornado cunha impresionante fachada, de autoría, xeito e beleza parellas ó 
instrumento que dá fronte , é ben doado recoñecer este órgano polos dous arcan
xos violinistas, aínda que non chegase ata os nasos tempos o madurecido froito 
cremonés12 que portaría, nas súas mans, o celeste tanxedor do lado dereito. 

Este órgano, que non conserva teclado nin tampouco pedaleiro, debeu ter 
alomenos vintesete xogos, trece deles á esquerda e catorce á dereita. Non se des
crib n os mesmos polo peor estado en que se atopa o instrumento, a mais pola 
imilitud do mesmo co relativo á banda dereita, xa comentado denantes. 

As menores posibilidades deste órgano, con respecto ó da Epístola, dan pé 
a p nsar que se empregase na liturxia cotiá; aínda que a sonoridade debeu ser 
tamén moi fermosa. A relación entre a notable riqueza rexistral e menor lonxi
tude de frautados, con respecto a outros órganos, hai que buscala na provisión 
diaria de ricaz acompañamento, que precisaba moito das calidades sonoras 
amais da relación cuantitativa co mesto conxunto coral benedictino. 

C. ÓRGANO MINOR 

Do que xa non resta case ren, agás os restos da súa fachada de madeira, 
de estilo e ornato austeros. Resulta ser de construcción posterior ós anteriores e 
datable nos mediados do século dezanove. Este instrumento estaba na banda 
dereita do órgano magno da Epístola e os seus deseño e feitura resultan ser 
exemplo perdido do bo labor daquel ben coñecido organeiro que foi Mariano 
Tafall. 

12 Natural de Cremona (Italia), lugar de nacemento dos grandes violeiros Amati, Stradivari e 

Guarneri , que, amais de ser nados alí, tiveron tamén en Cremona os seus afamados obradoiros . 

• 



Este terceiro órgano de San Martiño chegou á igrexa do antigo mosteiro 
bastante despois de que se fosen os frades e cando era xa Seminario Conciliar, 
pois provén dun engadido feito nos comezos deste século vinte -hoxe a piques de 
rematar- baixo a dirección de D. Santiago Tafall, fillo do mestre facedor. 

A intención que motivou engadi-lo órgano máis pequeno non foi outra 
senón acadar recursos organísticos dos chamados expresivos o organo maior 
adxacente e para iso foi mercado, adaptado e reformado un instrumento de 
Tafall, construído case médio século denantes. 

O instrumento posuía a agradable fachada, duns tres metros de alto por 
case dous de latitude, que pode verse aínda, integrada bastante no conxunto 
único que conforman os órganos coas cadeiras do coro, coa súa tubaxe vertical en 
disposición 7 /5/7. No frontal da fachada debeu existir noutrora unha consola, 
perdida hai xa tempo. 

Por todo o que dixemos ata agora, descoñécense os rexistros e xogos que 
tivo á súa disposición aquel órgano primitivo, denantes de reformarse. Se ben, e 
tendo en canta as características xerais da obra do mestre Tafall, debeu posuír 
uns recursos clásicos, adaptados ó seu tamaño mediano, non damos creta a que 
o cultísimo fillo D. Santiago -a un tempo músico e musicólogo- aceptase reformar 
un instrumento do seu admirado pai, no caso de ser salientable ou óptimo. 

Sirvan as liñas finais deste capítulo como unha breve reflexión sobre que 
facer, no futuro que se achega, cos órganos da igrexa abacial de San Martiño 
Pinario, hoxe abandeirada na restauración dos nasos máis egrexios monumen
tos, ata chegaren a se converter na mellar fiestra cultural para amasa-los moití
simos tesauros artísticos que enchen as terras de Galicia. 

¿Deixalos como áfonos testemuños de musicais e litúrxicas glorias idas? 
¿Manter con dignidade e aseo os restos das súas fachadas, en función única da 
beleza e valor artístico que posúen, referidos de xeito especial á escultura e ó 
interese arquitectónico? ¿Quizais considerar outras posibilidades, no camiño de 
proxecta-la súa restauración? 

Aínda que coñezamos ben os custos desta última opción, somos tamén da 
opinión que, no tocante á restauración de San Martiño Pinario, a modélica 
actuación da Xunta de Galicia demostra que calquera tempo pasado non foi 
mellar nin tampouco máis xeneroso có presente. E, así mesmo, resulta verda
deiro que a restauración dun conxunto histórico-artístico non remata senón des
pois de atenderá integridade de tódolos seus elementos. ¡Alomenos neste caso ... 
ó órgano da Epístola! 





8. SILVAS NOS AGROS 

Bajo los angostos soportales, apiñados los transeúntes para preservarse de 

la lluvia, semejaban silenciosas y medrosas sombras que llegaban y 

huían ... 

Rosalía de Castro 

A igrexa de San Miguel -chamada dos Agros- queda aló de Xerusalén e da 
Troia, unha rúa algo estreita e moito máis pere-luxiniana que homérica, quizais 
polo recordo honesto e dilixente de dona Xenerosa Carollo a mais polas troulas · 
estudiantís dos hóspedes, acollidos ó moito creto da súa Casa na dita rúa, come
zando por Xerardo Roquer. 

A Troia compostelá posúe tamén sona polos milleiros de heroes artesáns e 
escolares que entraron tristes e saíron ledos polas entreportas tabernarias dese 
nome; sempre ben dispostas a abrirse ou pecharse, pola esquerda ou pola 
dereita, dependendo das preferencias cara á rúa de Xerusalén, de recordo medie
val, xudeo e hospitalario, ou polo occidente troiano "kalipáreion" -de fermosa 
meixela-, xa que así lle pracía a Homero chamarás rapazas de cadrelos floridos, 
naquela "Ilíada" fabulosa do rei Príamo. 

De tódolos xeitos, ou ben algún dos aqueos visitara xa o "Entreportas", 
denantes de entrar no cabalo de Troia, ou, alomenos, debería haber algunha 
tasca entre as moitas tendas de campaña do enorme campamento helénico, pois, 
¿de onde ía sacar senón, o autor da epopeia, aquela palabriña máxica de "oino
barés"? -cheo de viño-, coa que o escritor aludía discretamente a certos persoei
ros daquela, coma tantas outras, actual e longa guerra. 

Dicían os estudiantes dos anos sesenta que do afastamento deste templo, 
adicado ó Xeneral dos Anxos do Ceo, daba tamén boa idea o ficar mesmo á beira 
do "Polo Norte"; xa que así se chamaba, e chama aínda, un que foi non menos 
polar canto popular restaurador de universitarios folgos perdidos. 

Certamente, o que si desapareceu foi outro afamado aplacador das fames 
académicas deses anos, que daba escolta á igrexa pola outra beira e era coñeci
do como "Vila Pataca". Alí, Serxo e Nicanor daban alomenos caldo quente, ovos 
fritidos e moito tubérculo, dúas veces ó día e por cinco únicos pesos. E, ademais 
diso, a suculenta cantidade era anticipada regular e puntualmente ós abonados 
cando, por mor dunha urxencia, precisaban dos cartas e preferían garda-la vixi
lia, por simple ou en duplicado. 



Torre da IGREXA DE SAN MIGUEL DOS AGROS 



Na "Vila Pataca" xantaron escolares de sorra e bos músicos como Paco 
Zamarreño, estudiantes non menos troianos que os Barcala, Roquer ou Nietiño , 
o pai da sobranceira soprano dramática santiaguesa Ofelia Nieto -a "Callas" 
galega- dos anos vinte e avó materno da mestra Marimí del Pozo, se onte admi
radísima soprano lírico-lixeira agora non menos afamada pedagoga en Madr id a 
mais no elenco profesora! de "Música en Compostela". 

A devandita casa de comidas competía daquela con "Pura-Hilton" da Rúa 
Nova, preferida dun noso moi sabedor e benquerido compañeiro -o catedrático de 
Obstetricia Manolo Iglesias Diz- e tamén coa "Maruxa-House" ou "Maruxa
Haus", que, dende a praciña recolecta da Algalia de Abaixo, ofrecía os seus ser
vicios gastronómicos alternativos por tres pesos diarios, xantar e cea. Sirva de 
referencia que a entrada máis cara nun cine compostelán custaba daquela doce 
reais menos. 

Mais, volvendo a "Vila-Pataca", cómpre recordar que, se ben non posuía 
órgano barroco, pola contra as súas paredes servían repousos suculentos e bara
teiros, sen interese económico, á guitarra de Zamarreño e tamén ó Stradivario 
"made in Germany" de Xosé Lino Souto, sempre ben cansos, por mor das moitas 
noites de traballo. 

Do que nunca se decataron algúns era de que Souto e Zamarreño, amais 
de bos amigos nosos, paisanos de Astorga e moi ben avidos , por certo, entre eles, 
fosen, así mesmo, irmáns lexítimos de pai e nai de orixe compostelá e ¡ámbolos 
dous se apelidaran García! 

Por iso, o pico cantareiro do mellar humorista con exercicio na Galicia de 
ante e agora, que é Xosé Luís Bernal "Farruco", martelaba de cotío no seu 
"Yunque" ferreteiro da rúa das Orfas, moi preto da Porta da Mámoa: 

"Por serenos dous irmáns, que vos toquen os xitáns". 

Convén esclarecer, por iso, que os ditos "xitáns" respondían simplemente 
ó título dunha cantarela de moda, que adoitaba executa-lo dúo en serenatas noc
turnas , adicadas a belas dormentes e traballadores daquela quenda de noite 
santiaguesa -un algo mallada por dentro- , que vixiaba a dura faciana do bonda
doso Cabo Mosteiro e animaba, polas outras, Cholas Lamelo, aquel inesquecible 
asegurador de como as arcadas, nos vellos soportais das rúas , afastaban as 
columnas, para lle rende-la homenaxe de mellar compostelán, aínda ben a pesar 
de ser nado na veciñanza monfortina do Pazo de Tor. 

A orixe da antiga igrexa de San Miguel é tan vella como a da cidade 
mesma, foi devastada por Almanzor e reedificada xa polo Arcebispo Xelmírez, 
outra vez despois nas fins do século XV, sufrindo unha terceira reconstrucción 
nos derradeiros anos do XVIII e primeiros do XIX, dirixida polo arquitecto 
Melchor de Prado e Mariño, así como unha fonda restauración na segunda meta
de <leste século que está a piques de rematar. 



A fachada neoclásica, coa súa característica fiestra circular por riba da 
porta, foi trazada por Prado Mariño, e singularízana as catro pilastras xónicas 
que sosteñen o frontón, e mailas dúas torres laterais, catro fiestras de medio 
punto en cada unha, ornamentadas tamén con outras pilastras estriadas de 
análoga orde. 

No interior, de tres naves, destacan o altar maior coas imaxes de San 
Miguel, San Rafael e do Anxo da Garda, os altares das naves colaterais, que 
están adicados a San Cándido -o do Evanxeo- e a Santa Constancia -o da 
Epístola-. Os corpos de ámbolos dous santos mártires foron traídos de Roma e 
repousan no interior de dúas imaxes de cera, que fican dormentes, cada unha na 
súa urna de cristal. 

Na igrexa ten a súa sé a Ilustre Confraría do Noso Pai Xesús Nazareno e 
a Santísima Virxe das Dores, que, dende o século dezaoito, asistiu ós condena
dos á pena de morte , outorgándolles, así mesmo, a caridade de acompañalos no 
momento do axustizamento e tamén de sepultalos na Capela do Cristo da 
Misericordia. 

Hoxe, a antiga confraría encárgase de render culto ó Nazareno e á Virxe 
Dolorosa, e tamén de organiza-las procesións das Dores e do Encontro, que teñen 
lugar no serán do venres de paixón e na mañá do venres santo. 

Mesmo ó entrar no templo pódense ver, cada unha na súa capela, á derei
, esquerda, a imaxe do Santo Cristo coa cruz ás costas, obra de Manuel de 

r ado e Mariño, as da Virxe das Dores e, así mesmo, en fronte, as outras de San 
Xoán a mais da Verónica. 

Durante séculas, nas mañancmas solleiras do venres santo santiagués, 
acudía moito pobo á Quintana dos Mortos, para presencia-la escenificación do 
"Encontro" de Xesús con súa N ai. Cada ano, que non cadra auguento, séguese a 
representar alí a escena, agora entre curiosidade duns e aglaios devotos doutros. 

Nese grande adro sen valado vivímo-la cerimonia noutros tempos, cando 
Pepe Besada daba lección humilde de amizade sinxela á fronte da Confraría do 
Flaxelado, e cando outro afamado Pepe, de apelido Carballeira e sempre a cabalo 
entre os "tiros" e a "felicidade"13 , deixaba pasa-los tres días sacros sen face-los 
saborosos "cock-tails" na súa "Barra de Shanghai" da rúa do Vilar, namentres 
escondía a fondura da súa humanidade tralo caparucho mourado dos nazarenos. 

13 O extraordinario barman, que foi Pepe Carballeira, adoitaba chamar deste xeito a dúas especiali 
dades súas . O "tiro" era un combinado doce e o máis barato de todos cantos saían da maxistral coc
teleira do vilalbés, namentres a "felicidade" era unha mestura lene, sobre base de cava ou cham
pagne. Xunto deles, e entre outras delicias de adega, Carballeira facía tamén os "arco iris , citroen, 
damas branca e rosa" e o "futurista'', único cóctel sen alcohol que se bebía daquela na cidade. 



Unhas veces na procura de descubrir a Carballeira entre os saións e tra
tando outras de captar cos ollos fotogramas, que aínda perduran na memoria do 
tempo pasado, a nosa adolescencia case infantil matinaba e dáballe volta ás 
sinxelezas da arte fronte ás complicacións da ciencia. E, desa maneira, namen
tres ollaba a coroa de espiñas do Santo Cristo, chegaba a nosa inquedanza a pre
guntar de que árbore ou planta podería estar feita. 

Daquela dubidabamos se do espiño ou da roseira, por non ter referencia 
afoda das liortas botánicas entre o "lycium spinosum", o "rhamnos paliurus" e 
mailo "elaeagus angustifolium" de Linneo; chamado cada un "sader", "nabeka" e 
"sakkun", nas terras veciñas do Nilo e do Xordán. 

E falando de augas, en Santiago vertéronse moitas das do ceo e pola cida
de pasaron soles e lúas de tamén moitas estacións. Por iso, os antigos agros do 
Arcanxo son agora rúas de pedra, pulidas polos zocos de longos invernas e agri
salladas de percorrer sobre delas os orballos miúdos; mais, aínda quedan silvas 
de abandono ou alomenos lémbrase un da flor do toxo, cando mira cara ó vello 
órgano de San Miguel. 

Ós pés da igrexa atópanse dúas capelas, a do Baptisterio e a do Santo 
Cristo da Misericordia. E por riba delas fica o coro, onde xace de corpo presente 
o noso órgano, na parede que mira ó solpor. 

Aquel bo músico e investigador que foi Xoán Viaño, quizais o mellor coñe
cedor de tódolos órganos da bisbarra santiaguesa, atribuíralle a autoría deste 
instrumento a Alberte de la Peña ou algún dos seus discípulos, labor que foi 
rematado no ano 1842. N esa data, quizais o máis afamado dos organeiros que 
traballaban en Compostela era Pedro Méndez de Mernies, predecesor de Tafall 
na relación dos organeiros catedralicios. Agora, gracias á busca documental de 
D. Xaime López Ramón, podemos xa comunica-lo noso achado, referido á auto
ría deste instrumento, que resulta se-lo único órgano de Méndez de Mernies, que 
saibamos se conserva en Compostela. 

Como xa dixemos, Pedro Méndez de Mernies traballou en Santiago entre 
os anos de 1832 e 1853, e, trala terceira reconstrucción da igrexa de San Miguel 
foi requirido polo párroco D. Xosé Velázquez Carbajal, que desexaba dotala dun 
órgano non moi grande e para o dito fin, despois de varias conversas, arredor do 
ano 1840, Mernies fixo unha proposta asinada e non datada, formulando varios 
presupostos, que roldaban entre os sete e os dez mil reais de vellón. 

Entre as propostas técnicas que facía o organeiro Mernies figuraba aque
la de dotar ó instrumento dunha extensión de catro oitavas e cuarta, de Do a Fa. 
No teclado, as uñetas das chamadas teclas brancas haberían ser de óso. A madei
ra a empregar debería se-lo castiñeiro, pintado e así mesmo xaspeado ó óleo, 
para asegurar unha maior duración . 

• 



SAN MIGUEL DOS AGROS. Fachada e consola do órgano polifónico de Pedro Méndez de Mernie. 
(1842). Estado actual 



Segundo o documento da primeira proposta, que transcribimos literal
mente polo interese e a beleza da terminoloxía organotécnica empregada, 
Mernies especificaba os recursos sonoros en trece rexistros, dispostos da manei
ra que segue: 

Mano Izquierda (cinco): 

l. Flautado de á 6 tapado fabricado de madera en la entonación de capi
lla é unisonas al de 13 abierto. 

2. Yt. Otava Real fabricada de la mezcla de Estaño y plomo que se acos
tumbra; colocado este registro perpendicular en el frontis dela caja segun lo pre
senta el plano y el resto en su interior como todo lo demas. 

3. Yt. Otro en Quinta, llamado Docena, fabricado de la materia que el ante
rior, colocado adentro sobre el mismo secreto. 

4. Yt. Otro en Octava, llamado Quincena fabricado de la materia que el 
anterior, colocado adentro sobre el mismo secreto. 

5. Yt. Otro de Lengua, llamado Trompeta Real cuyo caño mayor se acerca
r G a 11 cuart. de largo, fabricado de metal como el anterior, colocado á dentro con 
la posible comodidad para afinarse. 

Mano Derecha (ocho) : 

l. Flautado dulce ó tapado en la entonacion del de á trece. 

2. Flautado de atrece. 

3. Yt. Otava Real. 

4 y 5. Yt. Docena y Quincena bajo de un tirador. 

6. Clarin. R egistro de lengua, fabricado de Estaño y su mezcla como los 
anteriores; colocado adentro dela caja con la posible comodidad para poderlo afi
nar. 

7. Si a esto sele añadiere una flauta dulce de uno u dos por punto, y un 
registro de clarin en 

8. Eccos, se podria decir era esta obra de buen gusto y utilidad. 



NOTA 

Salta a la vista el mayor tamaño indispensable que debiera tener en 
est~ caso la caja en cuyo caso se debe de disistir de acerla de made
ra fina, y si de castaño, pintada y jaspeada al olio por ser de mas 
duracion = Ademas se advierte que el Registro de trompa Real por 
su largo siempre se deviera colocar adentro, lo mismo que por su 
efecto sognoro; en cuyo caso se tiene por lo mejor el que dicha legue
teria baya colocada adentro de la Caja = Esta especie de organo crece 
mucho y es mui mayor al anterior que tengo dado Razon, y nos sirve 
de tipo en la obra =pues si aquel sele graduo cosa de seis mil reales 
en blanco; Este ya asciende inclusa su pintura á Cosa de diez mil rs. 

Demos por su puesto que sele hacen gradualmente modificaciones y 
rebajas en el n º de registros sin acortar su Estension de las cuatro 
octaba.s y media, que asi se puede decir, de Do, á Fa. 

Dese por suprimido el Clarin en Eccos y será en este Caso el Costo de 
Organo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8800 rs. 

Revagese la flauta dulce y será el Costo - - - - - - 8080 = 

Suprimase el violan en la derecha, y será el Costo - 7600 = 

Revajase el Violan en la Yzquierda, y sería el Costo - 7000 = 

Detodo lo que resulta queda el dicho organo en el mismo estado que 
mi primer plano, con la diferencia ó cambio del registro de 
Bajoncillo, al de trompa real; Registro que si sesigue mi Consejo nose 
debe omitir este ultimo = 

(Asinado e rubricado). Pedro Mendez de Mernies. 

Supoñemos que despois de non poucas conversas e opinións de organistae, 
o mestre organeiro presentou unha segunda proposta máis madurada, nun docu
mento asinado e tampouco datado, igual ca no caso anterior, se ben estimamos 
que debeu ser arredor do ano 1841. 

Velaí o documento, transcrito literalmente: 

NOMBRES Y NUMERO DE LOS REGISTROS DE UN ORGANO 
PARA LA YGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL DOS 
AGROS DE ESTA CIUDAD; con especificacion de la estension de su 
teclado que será De Do, á Fa, que es lo mismo que cuatro octavas y 
cuarta atendiendo al numero de los sonidos. Como tambien se 



advierte qual ade ser la figura de Caja de dicho organo con arreglo 
ala planta y alzado que al efecto acompaña; Cuyo instrumento con 
sus fuelles suficientes, vien sean de maquina, bien de palanca, o 
como mejor se puedan acomodar; la Caja fabricada de madera de 
castaño, pintado y entregado usual i corriente á prueba de facultati
bos, su Coste doce mil reales. 

REGISTROS MANO IZQUIERDA 

l .. Flautado de atrece fabricado de madera, y colocado dentro dela 
caja por combenir así. 

2 .. Yt. Octava Real 

3 .. Yt. Docena ó quinta. 

4 .. Yt. Quincena. 

5 .. Yt. trompeta Real colocada adentro. 

6 .. Yt. Bajoncillo colocado en la fachada en posicion orizontal segun 
costumbre. 

REGISTROS MANO DERECHA 

l .. Flautado de atrece fabricado de estaño 

2 .. Yt. Octava. 

3 y 4 .. Docena y quincena vajo de untirador 

5 .. Yt. Clarín colocado en la fachada aciendo juego y semetria con el 
Bajoncillo nombrado en la mano izquierda. 

6. Yt. trompa magna colocada dentro de la Caja. 

NOTA 

Los caños o flautas que se dejan ber en el frontis del plano presenta
do para la Caja, serán de pertenecientes al flautado principal deno
minado de a trece, contados desde el primer Do de la segunda 
Octava, hasta donde haya de combenir; podiendo el maestro tomar 
delas flautas mayores de la Otava Real para adornar dicho frontis. 
(Asinado e rubricado). Pedro Méndez de Mernies. 



No proxecto básico Mernies deseñou unha caixa seguindo o gusto neoclá
sico e case sen adornos, a base de espacios rectangulares dispostos en situación 
de verticalidade, cunha fachada de dous carpos e a consola formando parte do 
inferior. A tubaxe vertical, nunha disposición de 5/7 /5, habería ocupa-lo carpo 
superior, rematado por unha cornixa e sobre ela tódolos ornatos apoiados en 
baseamentos: un óvalo central laureado a mais un nó medio-basal, e dous floróns 
pinaculares laterais. 

Coas ilusións de dispar xa do instrumento para a festividade do santo (29 
de setembro) do 1842, as conversas para consegui-la realización do órgano de 
San Miguel dos Agros remataron pronto en acordo, xa que na data do 9 de 
novembro de 1841 foi redactado o contrato privado da propia man de Mernies, e, 
así mesmo, asinado por ámbalas partes, do xeito que indicamos na transcrición 
exacta do 

DOCUMENTO CONTRACTUAL: 

En la Ciudad de Santiago, a nuebe dias del Mes de Noviembre año 
de mil ochocientos cuarenta y uno, reunidos en la casa de · avitacion 
de Dn. Antonio Sanclemente organista primero de esta Catedral; Dn. 
José Velazquez Carvajal Cura parroco de Sn. Miiuel de esta Ciudad, 
y Dn. Pedro Mendez de Mernies maestro organero, residente en esta: 
quienes apresencia del Dn. Antonio Sanclemente y Dn. Benito Gomez 
Rioboo tambien vecino de esta, se han ajustado y combenido en la 
construccion de un organo para la Yglesia parroquial del menciona
do Sn. Miguel el que será colocado en el Coro alto de dicha iglesia, 
al lado derecho de su entrada principal; 

Cuyo instrumento concluido y acabado con su correspondiente pin
tura y adornos dorados, con llabe en mano, a revision y aprovacion 
del ante dicho Sr. Sanclemente, ú en su defecto por cualesquiera 
acontecimiento, otro facultatibo que dicho señor cura hubiese avien 
nombrar al efecto: 

Se obliga el Dn. Pedro Mendez de Mernies fabricar dicho organo 
segun el Plano y numero de registros que se espresaran, en la canti
dad de Once mil quinientos Res. Von. Cuya Cantidad satisfará el al 
Dn. Pedro, el mencionado Sr. Cura Dn. José Velazquez, en los plazos 
ó terminas siguientes: á saver. 

Al comenzar la obra se le entregará al Dn. Pedro, tres mil ó cuatro 
mil rs. que esto, esto, (sic) será cuando el los pida, por cuanto la obra 
deve estar entregada en el benidero setiembre del proximo año de mil 
ochocientos cuarenta y dos, y si es posible mucho mas antes, por 
manera que si para Junio fuese entregada dicha obra, sería el dn. 



Pedro satisfecho en un todo de su ajuste; pero de todos modos se le 
entregará al maestro ajustante eltanto de tres mil ó cuatro mil rs. al 
comenzar la obra, y mil rs. cada mes, á dos mil cada dos meses, para 
que vaya atendiendo alas gastos de dicha obra, sucesibamente de 
interin deje la ultima mesada á dcio (sic) mesada hasta la entrega y 
revision ofrecida, la que bereficada será satisfecha del todo: como ya 
queda dicho; 

Y para la inteligencia de los contratantes se estampan en la buelta 
de este escrito las condiciones siguientes: 

Primera, la Caja del organo será con arreglo ala planta y alzado del 
diseño que hai para dicha obra rubricado por el dicho Mernies. 

Segunda, un fuelle de máquina, un en su defecto dos de palanca que 
sean lo suficiente adar el correspondiente esfuerzo alas sonidos: colo
cando dicho fuelle, ó fuelles, no pudiendo ser dentro de la caja del 
órgano, en la tribuna que se halla ala derecha de dicho coro, dando 
la entrada para esta, por el costado derecho de la Caja del organo. 

Tercera que las maderas sean de castaño de buena calidad. 

Cuarta que la estension del teclado será de cuatro octavas y cuarta 
por lo que subira hasta fa. 

Quinta, que los registros de que ade constar dicho organo, serán 
Flautado llamado de atrece en su corrrespondiente entonacion de 
Capilla, su primera Octaba de Vajos fabricada de madera colocada 
adentro de la Caja, y el resto de la mezcla acostumbrada de estaño y 
plomo, colocando en la fachada en posicion bertical los que setengan 
por necesarios para formar el buen gusto de su prespectiba. A dicho 
flautado de trece le siguira otro de octava Real, otro en quinta ó doce
na, otro en otava dela Otava Real, ó quincena; todos estos registros 
seguirán su diapasón de ydquierda á derecha ó en las dos manos que 
es lo mismo = Yt. otro registro llamado trompa Real enlas dos manos 
= Yten otro registro llamado Bajoncillo; yten otro llamado trompa 
magna = El total de los registros es doce, delos cuatro son de lengua, 
y de estos, los dos se colocaran en postura orizontal en la fachada de 
la caja segun es costumbre, que serán Bajoncillo y trompa Real de la 
derecha, y los otros dos secolocarán adentro lo mismo que todo lo 
demas del organo; y para que esto se llebe adevido efecto lo firman 
los contratantes, y testigos que lo fueron Dn. Antonio Sanclemente, y 
Dn. Benito Gomez Riobo. 

(Asinado e rubricado). José Velazquez Carbajal, Pedro Mendez de 
Mernies, Benito Gomez Rioboo, Antonio Sanclemente. 



Os compromisos foron cumpridos con fidelidade por ámbalas dúas partes, 
pois que o Rector de San Miguel, Dr. Carbajal, entregou os primeiros tres mil 
reais na data do sete de xaneiro de 1842; pagou outros dous mil nas mensuali
dades de inarzo (día 7), maio (día 26) e agosto (día 1); os dous mil cincocentos 
restantes a mais outros cincocentos de propina, o trece de setembro do mesmo 
ano. ¡Dezaseis días denantes da festa do Patrón! 

Pola súa banda, o organeiro fixo o traballo no tempo acordado e tamén a 
plena satisfacción do párroco e dos seus asesores, ¡velaí a contía da propina!, 
sobre todo se ternos en conta que, en Santiago, un mestre de organería gañaba 
daquela uns doce reais por cada día de traballo, e un bo oficial percibía nin máis 
nin menos que a metade. 

Despois de rematado o traballo de obra, Mernies seguiu atendendo as 
necesidades de mantemento do órgano. E así consta que fixo alomenos media 
ducia de afinacións, entre os anos 1849 e 1851 (dous denantes do seu pasamen
to), polas que percibira un importe de vintecatro reais por cada unha delas. 

Amais de todo o dito, Pedro Mendez de Mernies realizou aínda outros labo~ 
res neste instrumento, coa axuda do oficial Xosé Linare~, o mesmo organeiro que 
no ano 1855 aceptaría as condicións para fabricar un órgano destinado á Capela 
Xeral de Ánimas da cidade compostelá. Ternos coñecemento disto por unha fac
tura de noventa e cinco reais, asinada e rubricada da súa man, mais coma outras 
veces tamén sen data: 

Hice el caño mayor de la trompa magna que havian robado para lo 
que puse cinco libras de estaño ... 

De Orden de Dn. Antonio S. n Clemente se limpió del polvo toda la 
canuteria del organo y se arreglaron barios caños que se remonta
ban, reparando la afinacion atadas las flautas, en lo que empleo el 
maestro dos dias. Yt. otros dos dias que ocupó el dicho José Linares 
ayudandome hacer dicha operacion. 

O órgano de San Miguel pertence pois ós chamados polifónicos e aínda 
resulta posuidor de sistema mecánico dos chamados antigos. Con fachada de 
estilo clásico, dunha altura arredor dos catro metros por máis de dous e medio 
de latitude, cunha salientable austeridade ornamental, soamente reflectida nos 
xarróns laterais e no óvalo laureado central, elixidos para remata-la cornixa, e 
tamén nunha grinalda, desenvolvida por debaixo da porción medial da tubaxe. 

A antedita fachada está distribuída en dous corpos: na base do superior 
fica a trompetería horizontal en orde dupla e tripla. Sobre ela sitúase a tubaxe 
vertical, disposta en tres compartimentos modulares de forma rectangular, 
cunha disposición 10/9/10. 



Á maneira xeral deste tipo de órganos históricos, a consola está integrada 
no corpo inferior da fachada; é de madeira espida, sen ornamentación e posúe 
pedestal. 

Os recursos fónicos deste instrumento poñíanse a disposición do organis
ta a través dun: 

Teclado único, de rexistros partidos e pedaleiro de doce contras. Doce 
xogos, seis para cada man, a ámbalas dúas beiras do teclado. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13' (bis), oitava de 4' (bis), docena, quin
cena, trompa magna. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompeta real (bis) e clarín. 

3. PEDALEIRO: Baixonciño. 

Consonte o que se está a describir, a sonoridade deste órgano debería 
resultar excelente para a interpretación do repertorio organístico clásico espa
ñol, salientando a segura beleza da trompetería. Por desgracia desapareceu 
enteiro o xogo de cincuenta e un tubos, o maior de dous metros, que abranguía 
a trompeta real. 

No ano 1976 o organeiro Gerhard Grenzing, trala primeira restauración 
do órgano histórico de San Paio de Antealtares, fixo unha memoria e estudio por
menorizado dun proxecto de restauración para este órgano de San Miguel dos 
Agros. Tamén ternos coñecemento doutro moi recente proxecto, asinado por 
Federico Acitores, que nos causou excelente impresión. Quizais algún dos dous 
chegará a bo fin. 

Desexamos que poi da velo o seu abade e celoso gardián, D. Xaime López 
Ramón, xa que tamén leceu nos solpores tudenses, nas compañas mellor ben
queridas de nosoutros, e posúe tódolos dereitos para achega-las raiolas da pri
mavera cara ós seus agros de San Miguel. 





9. AS CHAVES DA VIRXE 

Cuando algún sonido más tierno o melancólico venía a herir sus oídos, 
pareciendo resonar lejos, muy lejos ... podía pensarse si venían de un 
mundo desconocido .. . 

Rosalía de Castro 

Cunha historia de máis de setecentos anos, a secular fundación santia
guesa da raíña Dona Violante, muller do Rei Sabio D. Afonso X, segue en pé 
dende o ano 1260 coma unha cotiá bandeira tremente, ergueita na honra de 
Santa Clara de Asís , para recordarlles ós moradores da cidade a permanencia 
das obras ben feitas e, amais diso, que nunca choveu sen ter arrazado, sobre todo 
cando se lle levan uns oviños á Santa. 

Tres mulleres para case oito séculos de mosteiro: Santa Clara, dona 
Violante e dona Isabel de Granada -a abadesa filla lexítima de dona Beatriz de 
Velasco e do Infante don Xoán de Granada-, nunha reviravolta desas que ten a 
Historia, para facer burla dos moitos que contan coas previsións, para 
agarda-las consecuencias lóxicas do devir dos tempos, sen contempla-las varia
bles na operación matemática. 

A realidade foi que o rei granadino Abdul-Hassán-Alí, máis coñecido como 
Mulei-Hacén, e pai do derradeiro rei mouro Boabdil o "Pequeneiro", casou segun
do a lei musulmana cunha dona Isabel de Solís, que pasou desde xa a ser cha
mada Zoraia, despois de renegar do cristianismo. 

Do di to matrimonio naceron dous fillos, de nome Saad e N asser, que foron 
presentados ós Reis Católicos pola nai arrepentida, despois de volver a ser outra 
vez dona Isabel e trala toma de Granada polos monarcas de Aragón e de Castela. 

A continuación diso , os infantes nazaritas viron mudar xa para sempre os 
seus nomes polos de D. Fernando e D. Xoán de Granada. Este D. Xoán casou con 
D.ª Beatriz de Sandoval e ámbolos dous tiveron por fillo a un segundo D. Xoán, 
que resultaría se-lo pai da abadesa D.ª Isabel de Granada. 

A lenda abretemou as historias e por iso Chamoso Lamas recorda a 
"Margarida a Torneira" e asemade a "Dona Estefanía a Desditada". Mais o reco
ñecemento internacional para "Zoraide di Granata" chegou o 28 de xaneiro de 
1822, en Roma e da man do mestre Gaetano Donizetti. 



Esta obra proporcionaríalle ó compositor belcantista unha triple recom
pensa pois, trala estrea, foi coroado no Capitolio polos afeccionados como "rei da 
ópera", e por iso redimido do compromiso legal que tiña co exército austríaco, 
para adicarse nada máis no futuro á escritura operística. Tanto recoñecemento 
tivo o labor granadino de Donizetti, que o músico acabou aínda por consegui-la 
ma~ dunha beleza romana, da que se namorara. 

O recordo da bisavoa Zoraia aparece tamén no teatro lírico español, por 
exemplo naquela personaxe de Rebeca, cando canta con fondo lirismo, que foi 
irrepetible ata agora noutra voz allea á de Lina Huarte: 

Yo era infanta castellana 
y el amor me hizo agarena, 
por la enseña mahometana 
olvidé la nazarena. 

Un doncel me enamoró, 
en sus palabras creí, 
el alma me la robó 
y el corazón se lo dí. 

Yo, de puro enamorada 
no cambiaría mis penas, 
ni el peso de estas cadenas 
por la vida regalada. 

No maldigo de mi suerte 
ni del día en que perdiera ... 
pero de mí maldijera 
si mas no volviera a verte. 

No maldigo de mi suerte 
ni del día en que perdiera ... 

Estas cadenas, señor 
con que me traes al destierro 
no son cadenas de hierro 
que son cadenas de amor. 

¡Que son cadenas de amor! 

Os versos son de Afonso Paso e foron musicados polo mestre compositor 
Pablo Luna para a zarzuela titulada "El Niño Judío", que se estreou no Teatro 
Apolo de Madrid o malfadado ano da gripe de 1918, que rematou coa Grande 
Guerra europea, coñecida tamén como Primeira Mundial. 



A obra de Luna reaparece de vez en cando nos carteis zarzueleiros, mais 
dela mantéñense dous números no repertorio habitual: a "Canción Española" ou 
romanza de Concha, que, co título alternativo "De España vengo", serve para 
proba-lo talento das sopranos dramáticas e tamén das mezzosopranos. 

O segundo número resulta se-lo dúo cómico "Cementerio, siempre triste y 
siempre serio", recordado a cotío como "O tío Desiderio", e que seguen a execu
ta-las estudiantinas, con toda a calor e o afervoamento único que dan os vinte 
anos de idade, por aquilo de 

Si no fuera por el rayo 
de lunita que te alumbra) 
que sería de tu fosa) 
que sería de tu tumba ... 

Con bo ollo clínico os rapaces engadiron, da súa conta e ironía propias, as 
posibilidades etiolóxicas e patoxénicas do mal que levara á tumba ó dito escuro 
personaxe, ¡e abofé que sen pretender alporizar ós autores do libreto!: 

Foi de tanto estudia-la anatomía 
e de canto empina-lo botellón) 
que acabou o pobre Desiderio 
sumido) en adulterio 
e doente do pulmón. 

Mais, volvendo á terceira das donas do Mosteiro de Santa Clara, o certo é 
que tamén a familia de dona Isabel lle debeu botar unha man pequena ó con
vento, pois que no altariño lateral do Evanxeo, chamado de Santa Coleta, escri
biuse en castelán: 

Esta capela fundouna Dona Beatriz Afonso) filla do infante Don Xoán. 

Os pousos dos tempos foron deixando testemuños e recordos no antigo 
mosteiro, bastantes deles desaparecidos trala exclaustración de 1836, que foi 
unha verdadeira desgracia para o patrimonio da Comunidade, pois cando volve
ron as monxas atoparon a casa feita unha ruína, que costou moito tempo e diñei
ro refacer. 

Aínda que sexa con século e medio de atraso, é de xustiza e cómpreda-las 
gracias, outra vez máis, a aquela benfeitora testamentaría de D. Manuel García 
Pan; un nome do século XIX que non deberiamos esquece-los herdeiros nas abri
gas de gardar e engrandece-la herdanza de Compostela, flor e tesouro deste vello 
recuncho galicián, no que naceron as Españas. 



Entre afáns de milagree brétema esmorecida, non se pode evoca-la iden
tidade do mosteiro santiagués sen que veña á memoria o recordo daquelas cha
ves, que serviron alomenos para facermos silencio cando escoitabamos falar 
delas, hai xa toda unha vida. 

Así como volo conto contábao "Diego de Muros": 

Viendo una religiosa Sacristana los muchos peregrinos que venían al 
Santo Apóstol, fué tal la devoción que la movió por visitar los Santos 
Lugares de Jerusalén, que no pudiendo resistir el impulso, decidió 
salir del Convento, para hacer su romería. 

Pero antes de llevar a cabo la resolución, acudió al Coro y frente una 
devotísima imagen de Nuestra Seiiora que se venera en él, dirigióle 
estas palabras: 

-¡Señora!, bien sabeis que no es mi voluntad la de ofenderos a Vos ni 
tampoco a mi Esposo, a quién tengo prometido mi corazón, guar
dando la regla. Y aunque el voto de clausura me impide visitar los 
Santos Lugares, espero que la Divina Majestad me haga dispensa de 
él por lo de ahora, pues deseo hacer esta romería solamente en la Su 
veneración y no por otro motivo. 

Por eso, voy a encomendaros el oficio de sacristana: ¡Ahí os quedan 
las llaves! ¡Adiós, pues Señora, que yo espero volver a Vuestra pre
encia comportándome como esposa de Vuestro hijo!-

Puso las llaves debajo de los vestidos de la imagen y aquella noche 
tomó el camino de su romería. Y luego que faltó esta religiosa fué 
suplida su ausencia y ofició un angel, tomando su figura y cuidan
do en todas las cosas la Sacristía y demás oficios de la comunidad, 
como quien sabía ejecutarlo con celestial prontitud y sabiduría. 

Después de tres anos, cumplida ya la romería, llegó la religiosa a la 
puerta del Convento en hábito de peregrina, y llamando a la 
Abadesa le dijo quien era y el motivo por el cual había salido del 
dicho Convento. Mas como fuera que ni la Abadesa ni tampoco las 
demás religiosas hubieran conocido su falta, se rieron mucho porque 
a su parecer la peregrina estaba soñando, siendo su verdadero deseo 
el conseguir la franquicia al Convento. 

Y por eso, le decían: 

-¡Como iba a poder ser que fueras tú esta religiosa! sino que tengas 
dos cuerpos, uno de monja y otro de peregrina. 



O -¿Como podría por este tiempo haber estado fuera y andar por 
Jerusalén la misma que estuvo siempre con nosotras? 

O bien -¡Hermana, busque otro Convento en el que falte monja, pues 
aquí vive la misma que según usted falta en el nuestro! 

Fué preciso a la religiosa que declarase el testimonio de las llaves 
que había dejado al pié de la Virgen, dando además toda clase de 
noticias sobre el Convento y sobre las religiosas y al final, como quie
ra que ignorase el misterio del angel y diciendo no haber otra sino 
ella, pidió que llamaran a la de su nombre, para que así se desen
gañaran de una vez por todas. 

Discurrieron por todas las dependencias conventuales llamando a la 
Sacristana que no pudieron encontrar, admirándose por ello. Luego 
marcharon hacia el Coro y registrando las faldas de Nuestra 
Señora, fué como hallaron las llaves de la sacristía. Ya con estas 
pruebas las monjas no dudaron en creer lo que decía la peregrina ni 
tampoco en admitirla en el Convento . 

... Unas y otras dieron gracias a la Divina Majestad: la peregrina 
por verse favorecida de aquella manera y además reintegrada en su 
Convento; las demás por haber tenido un angel en su compañía y al 
servicio de la Comunidad. 

Andante ma non troppo, dengordiño ou celérite, co pasar da vida foron 
correndo os lenzos da temporalidade pero nunca deixou de haber sancristana no 
mosteiro. 

E no que respecta ás chaves, ternos oído dicir que a Virxe devolveu soa
mente unha copia delas, namentres que as verdadeiras gardounas a Señora para 
sempre; pois que endexamais fallaron, na igrexa de Santa Clara e dende daque
la, chaves para libera-lo corazón das estreituras nin moito menos para abri-los 
ollos ás esperanzas, nin sequera dun tempo mellar. 

Rematada por coroa real a mais por outra ducal, sobre a cabeza do Neno, 
a pequena imaxe gótica da N osa Señora das Cha ves, co seu Fillo no brazo e toda 
ela en madeira policromada, gárdase no coro alto do mosteiro coa maior devo
ción. 

Fermosa imaxe, de beizos finos e sereno mirar, abrente dunha expresivi
dade parella á mesma sinxeleza que, inzada de infinitude, enche os ollos do 
Cativo. 



Noutros tempos esta imaxe da Virxe estivo no Coro baixo, rodeada de moi
tas xoias, camareiras, panos ricaces, arcos de flores e lámpadas de prata ou 
cando menos un farol. 

Levárono-lo vento maila francesada, pois cando os soldados de Napoleón 
deixaron Santiago para sempre ían con eles e sobre as súas bestas tódalas xoias 
e os cálices do mosteiro, que quedou sen Misa ó non dispor nin dunha copa de 
dignidade mínima na que poder celebra-lo aflixido capelán. 

Dende hai bastantes anos case nunca deixamos nós de visita-lo mosteiro 
de Santa Clara nas mañanciñas, grises ou alumeadas pola quentura da mañá, 
de cada venres santo. 

Ó chegar alí rúan os ollos polas xeometrías daquela fachada exterior, que 
deseñara Simón Rodríguez nos primeiros anos do século XVIII, quizais para 
dicir que cada artista fala no seu idioma mellor, se cadra, que na lingua maiori
taria dos do seu tempo; e, así mesmo, que os xuízos nas artes e cara ós artistas 
demandan , ás veces, de centenios para facerse ben. 

Despois de subi-la ampla escaleira e transida a primeira porta, por baixo 
da fornela que recorda á fundadora da Orde das Clarisas, éntrase no tramo escu
ro da por tería do que se sae, coma do século, para entrar na pace do claustro. 

Ó pouco, polo camiño de pedra, entre granitos vellos e azaleas novas van , 
xa que logo, os nosos pés cara á igrexa veciña, namentres por riba das árbores, 
d svestidas polas augas frías, se perden nostalxias e pensamentos. 

Alén da por ta do templo e pola metade do día cala nel toda a maxia dun 
agarimoso raio de sol, que aniña na soidade para quenta-la friaxe e convertela 
en roseira e t amén para acouga-los sentires e ofrecerlle o báculo guiador, nese 
estraño carreiro que vai cara ás alturas. 

A igrexa é froito madurecido do século XVIII , chantado no mesmo lugar da 
gótica que a pr ecedeu. Como reliquias dela restan as belezas oxivais do púlpito 
venerable a mais dos brasóns fundacionais. 

O rizo, que se comprace en lles dar voltas a lendas e historias, cando se 
contan moitas veces, sitúa na antiga igrexa gótica e no mesmo mosteiro de Santa 
Clara A Real a acción dos actos I e IV da coñecida ópera "La Favorita", estreada 
no 1840, que sobre libreto dramático de Royer e Vaez musicou o bergamasco 
Gaetano Donizetti, tamén autor de "Zoraida de Granada". 

Aquela fantasía dramática, que cantou de xeito senlleiro o tenor lírico 
Xulián Gayarre, contaos momentos finais dunha suposta relación ilícita entre o 
rei Afonso XI de Castela e Leonora de Guzmán; ocorreu despois que esta dama 
se namorase dun novicio, saído do claustro por mor dela. 



O devandito novicio, de nome Fernando, chega a acadar, gracias ó seu 
valor, as maiores honras militares e tamén a man de Leonora. Mais acaba por 
renunciar a ela e por toma-los votos definitivos, cando se decata de que ía casar 
coa amadora do rei. 

Aínda que o libreto indica sen máis o desenvolvemento da acc10n nos 
mediados do século XIV e nun templo monacal de Santiago de Compostela, en 
verdade trata o feito como sucedido nun mosteiro de frades, que foi identificado 
con mellor criterio por Filgueira Valverde como San Domingos de Bonaval. 

Maxinamos que fose a aparición no acto IV de Leonora de Guzmán, dis
frazada de novicia, o feito determinante de que se estimase a súa condición de 
clarisa, tendo en conta a relación da fundación do mosteiro coa raíña de Castela 
Dona Violante, muller do rei D. Afonso X. 

Tampouco pode ser alleo a canto ternos dito o feito real de que fose aba
desa de Santa Clara D.ª Isabel, segunda neta daqueloutra D.ª Isabel de Solís, 
que chegara a ser chamada Zoraida de Granada e despois raíña moura, por mor 
dun mal de amores, na mesma terra onde, por outro idéntico mal, o Emperador 
Carlos V chantaría o primeiro caravel que naceu en territorio dos seus señoríos. 

A planta da igrexa é de cruz latina, estando unha boa parte do brazo maior 
ocupado polo coro. O moi ben dourado retablo principal é obra de Domingos de 
Andrade, proxectado alá polo ano 1700; e na moi digna imaxinería poden reco
ñecerse a San Francisco, a Santa Clara, a Santa Úrsula e a San Bieito, pero o 
sitial de honra é para a N osa Señora da Piedade, avogada das treboadas, que xa 
tiña culto no templo polo menos no ano 1702. 

Por detrás da grande reixa de ferro está o coro conventual. Alí, entre as 
fillas, agarda o paso da noite longa dona Isabel de Granada, e no alto, en fronte 
da reliquia da cabeza de San Lourenzo, mais un chisco silandeiro, non acaba de 
volver ós seus tempos mellores ese noso amigo que, ben seguro, non naceu para 
estar calado. 

A presencia do órgano no Mosteiro de Santa Clara A Real provén de tem
pos moi antigos, sendo a primeira alusión que atopamos del unha anotación do 
"Libro de Contas", entre as realizadas no período en que era abadesa dona Ana 
María de Torquemada, nos anos 1655 a 1658: 

... Mas siete cientos Reales que dieron a Balthasar Machado por ade
rec;ar el organo (L. de C., fol. 77 vto.). 

Este apuntamento dá contado órgano que posuía o mosteiro nos mediados 
do século XVII, de probable construcción anterior ó ano 1600 en que comeza o 
"Libro de Cantas", pois que non inclúe outros apuntamentos nin referencias ó 
órgano monacal anteriores ás do cuadrienio 1655-58. 





A perda da documentación previa impide establecer tanto a autoría do ins
trumento coma a preexistencia doutros órganos en Santa Clara, aínda que, de 
calquera xeito, o instrumento barroco ou renacentista debía estar bastante gas
tado nos tempos de dona Ana María de Torquemada, pois: 

... Por el gasto que del aiio del Jubileo de 1666 y gastos extraordina
rios que hubo en su tiempo como fue uno ... y composición del organo 
0292 Reales (L. de C., fol. 112 vto.). 

Despois de dous anos, a penosidade do estado do órgano debeu abrigará 
Comunidade Clarisa a toma-la decisión de encargar un novo instrumento ó orga
neiro Balthasar Machado, de moito creto entre os padres franciscanos do 
Convento compostelán do Valdedeus. A nova provén dos apuntamentos inscritos 
no "Libro de Contas" da man de Freí Xoán de Quiroga, comezadas o 16 de xuño 
e conclusas o día de Santiago -25 de xullo- do mesmo ano: 

... Mas se le da son 4400 Reales que se dieron a Machado por el orga
no que hizo como consta en dos Cartas de Pago firmadas suyas (L. 

de C., fol. 111). 

As características fónicas do órgano de Machado deberon ser moi 
sobresaíntes, entre as correspondentes ós instrumentos proxectados por este 
afamado organeiro, pois que a contía pagada polas clarisas -4400 reais- resulta 
ser case dupla (-2400 reais-) da que estipulou o 8 de xaneiro de 1669 para reali
za-lo órgano da Capela do Hospital Real, que tería a mesma feitura e rexistros 
do órgano de San Francisco. 

O derradeiro apuntamento alusivo ó órgano que atopamos no "Libro de 
Contas" data de 1736 e reflicte un "pago al organero por reparar los fuelles", 
indicativo de que nese ano debían estar xa moi deteriorados. 

Se ternos en conta que a construcción do órgano de Machado foi no bienio 
de 1668-69 e a nova igrexa clarisa foi inaugurada o ano 1702, contabamos con 
acha-la referencia á construcción dun novo instrumento, pero a relación de 
apuntamentos deixa de facerse polo miúdo dende máis ou menos 1760 ata finais 
de 1832, interrompéndose con relacións selectivas de educandas, adega e misas. 

Non aparecen pois as esperadas alusións a Viña, Sanz, Gutiérrez, 
González de Seixas ou moi especialmente ó franciscano Fr. Felipe de la Peña; nin 
tampouco tivemos sorte nas inspeccións da caixa a mais das interioridades do 
instrumento na procura de atapar sinais que permitisen recoñece-la identidade 
do organeiro facedor. 



De autoría, pois, descoñecida por nós, o instrumento das clarisas tivo que 
ser feíto con anterioridade á exclaustración de 1836; e aínda que Viaño escribiu del 
como un órgano do século XIX, a traza barroca e así mesmo o exceso ornamental 
son máis consubstanciais coa primeira metade do século anterior, que por outra 
banda se mostrou máis benévolo co convento, en termos socioeconómicos. 

Non se pode avaha-la presencia no instrumento de voces de aparición pos
terior ó barroco, xa que foi reedificado por dúas veces: a primeira entre 1869 e 
1871 pola conta dos testamenteiros de D. Manuel García Pan, e a segunda no 
século que está a rematar, do xeito que recorda unha cartela lateral, escrita en 
castelán: 

Este órgano foi reedificado por Frei Manuel Fernández, fillo desta 
Sa. Pcia. polos anos de 1930 a 1932. 

Os últimos arranxos do instrumento foron da man do franciscano P. 
Antonio Montero, discípulo de Fr. Manuel Fernández, e ocorreron hai xa máis de 
vintecinco anos, ca. 1970. 

Tampouco achamos nos arquivos de Santa Clara datos concretos con res
pecto á primeira reedificación do órgano, agá~ a constancia testemuñal escrita 
do feíto. As razóns, consonte o xuízo da moi competente bibliotecaria Sor María 
dos Anxos Couto Anido, poden radicar no enterramento dalgúns libros e docu
mentos, que se fixo no xardín do mosteiro polo ano 1936, co fin de libralos dun 
posible espolio, que se temeu ía ser aínda peor dos que aconteceran en Santa 

lara A Real no anterior século XIX, de recordo moi ingrato para as relixiosas. 

A nosa lóxica sinala a probabilidade de que a primeira das reedificacións 
fose efectuada polo mestre compostelán Ramón Cardama, á vista de ser este 
organeiro o facedor da correspondente ó órgano das Dominicanas de Belvís no 
ano 1868 -é dicir, un ano denantes- , que correu así mesmo pola contados testa
menteiros do Sr. García Pan, e por iso os mesmos pagadores do anovamento do 
órgano das Clarisas. 

Segundo testemuño escrito en 1989 do P. Montero, en carta a Sor María 
dos Anxos Couto, somos sabedores doutra renovación enteira da tubaxe, anterior 
á segunda reedificación de 1932 feíta por Freí Manuel Fernández. 

Segundo o P. Montero, este anovamento da tubaxe data dos primeiros anos 
deste século, e foi facedor o organeiro Ramón Cardama, pai da clarisa Sor 
Asunción Cardama, aínda recordada hoxe no Real Mosteiro santiagués, a pesar 
dos moitos anos transcorridos dende o seu pasamento, polas súas excelentes 
dotes musicais como pianista e organista de altas alas. 



Daquela Sor Asunción, bautizada en Salomé, nada na Fonte Sequelo e 
chegada moza de dezanove anos ó claustro, seguen as relixiosas gardando a 
memoria e mailo vello piano, no que Sor Teresita -agora Madre Abadesa do Real 
Mosteiro- adoita estudiar e saca-los brillos daquelas fermosas sonatas que escri
biu Wolfgang Amadeus Mozart, sen pensar delas que ían tamén face-lo Camiño 
de Santiago. 

O órgano, posuidor do sistema pneumático, executado por Frei Manuel 
Fernández, presenta unha fachada de madeira pintada en cores diversas e tra
ballada nun estilo barroco poliornamental, dunha altura duns catro metros e 
medio por máis de tres sesenta de ancho, trala que se atopan os foles. 

Na parte inferior da fachada áchase hoxe o oco baleiro da antiga consola, 
que agora queda engadida despois da grande reforma, efectuada, do xeito que 
dixemos, nos primeiros anos trinta e por Fr. Fernández. 

A consola actual é de madeira espida con pedestal, e dunhas dimensións 
que pasan dun metro de alto por algo máis de ancho. Está separada do órgano e 
mesmo situada en fronte del, tendo á dereita a reixa do coro alto e, por iso, o 
Altar Maior. 

O agora carpo principal da fachada soporta a tubaxe horizontal e por riba 
dela a vertical, nunha disposición oblicua 10/7/10, saínte en tres grupos afasta
dos uns dos outros amais rodeados por abondosos motivos vexetais. 

En ámbolos dous lados da caixa érguense anxos nenas con alas, un por 
cada banda. O anxo da esquerda porta unha trompeta e o da dereita unha car
tela que di na fermosa lingua latina: 

Laudate Deum in timpano et choro 
laudate eum in chordis et organo. 

Rematando todo o conxu:p_to fica un carpo enfeitado duplo e alto, no que 
predominan as trazas ornamentais de liña curva, cun escudo antera-proximal e 
dous xarróns laterais sobre pedestal, cada un á súa beira. 

Hoxe por hoxe e alomenos no que atinxe ó aspecto teórico, os recursos fóni
cos do órgano son como segue: 

Teclado único, de rexistros partidos e pedaleiro de doce contras (unha oita
va e catro pisas). Vintenove xogos de disposición horizontal, por riba do teclado. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 16' (bis), frautado de 8' (bis), oitava de 
4' (bis), quincena (bis), violón de 8' (bis), frauta bifara de 8', frauta doce, ocarina 
(bis), viola de gamba de 8' e corneta. 





2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompeta magna de 8', trom
peta sonora de 8', trompeta real de 8' (bis), clarín de 4'. 

3. OUTROS: Salicional (bis). 

4. EFECTOS: Trémolo. 

Poderíase falar do órgano de Santa Clara como dun "órgano malfadado" 
por canto é o único, entre os da cidade e agás os da Catedral, que foi obxecto de 
obras diversas e case continuadas no tempo, sen acadar un estado de saúde polo 
menos satisfactorio; e todo iso a pesar do interese da comunidade clarisa en que 
o instrumento histórico chegase a bo porto. 

Dadas as moi salientables posibilidades sonoras dun órgano posuidor do 
frautado de 16', semellante ó actual do órgano maior (segundo teclado) da 
Catedral compostelá -recórdese que o frautado maior do antigo órgano catedra
licio de Viña era de 26' -, é por iso polo que estimamos moi conveniente unha 
investigación polo miúdo deste instrumento e maila redacción dun proxecto defi
nitivo de restauración do mesmo, atendendo dunha vez por todas a ámbolos 
aspectos: artístico e funcional. 





10. Á BEIRA DE SAN PEDRO MÁRTIR 

.. . con las sonoras voces de metal de sus campanas, entre las cua
les parecía juguetear el viento, alegrándose con sus sonidos vibrantes y lle
vándolos después en sus alas para extenderlos en el espacio ... 

Rosalía de Castro 

Dende o outeiro privilexiado da bela vista, a cidade de Compostela seme
lla unha tropa de xente miúda, acubillada nas saias das cúpulas sacras, prote
xida polos pés dalgunhas torres altivas e fortalecida en saberes, enlousados 
dende a vella universidade literaria, chantada fronte a Belvís coma se fose un 
castelo medieval, cuartelado en mucetas policrómicas. 

Pola contra, cando dende as antigas murallas da cidade e na altura do 
Convento da Ensinanza, os ollos miran sobre o Val do Viso, cara ó cumio de 
Belvís, vai penetrando no corpo unha vaga sensación de paz, á maneira de orba
J.lo lene e pouco falador, namentres o espectador segue a se decatar que o perco
rrer da historia nin entende de lóxicas nin tampouco é debedor de esperanzas 
farturen tas. 

A construcción do Convento de Belvís foi decisión dun capítulo xeral da 
Orde Dominicana, que foi celebrado en París no ano 1306; sendo froito o remate 
das obras dos moitos desvelos financeiros de dona Xoana Estévez, así como 
tamén do bispo de León, D. Xoán Ocampo, que viviron nese mesmo século XIV 

A primitiva igrexa foi construída de acordo co estilo gótico e debeu posuír 
semellanza abonda coa tamén santiaguesa de San Domingos de Bonaval, 
pertencente á mesma Orde Dominicana. 

Mais, ós poucos, os tempos foron facendo dano ó primitivo Convento, que 
debeu ser reedificado de novo no primeiro tercio do século XVIII, nos priorados 
de dona Marina Pardiñas e dona Luisa de Leira, segundo os planos do 
arquitecto Frei Gabriel Casas. 

Por fin, no segundo día do mes de San Xoán do ano 1739, o prior de San 
Domingos de Bonaval puido canta-la primeira misa, que se celebrou na nova e 
actual igrexa, en forma de cruz latina, rematada por senlleira cúpula de grani
to noso. N ela recordan aínda as pedras a voz de trono do Padre Pereira, Lector 
de Santo Esteva de Salamanca naqueles tempos e que se achegou a Santiago 
para face-la prédica. 



A igrexa das dominicanas, trazada polo insigne arquitecto do barroco com
postelán Fernando de Casas Novo a, provoca ese sen timen to de espaciosidade, 
que chama mesmo pala infinitude. Esa fonda inspiradora daqueles longos e 
sabios desenvolvementos malia a súa vasta humildade, escondidos tralas nota
cións rimsicais dalgúns xenios devotos, como o de Anton Bruckner. 

No ano 1 725 a construcción do novo templo foi motivo de grande preocu
pación para dona Marina Pardiñas, pois esgotáronse os recursos antes de rema
ta-la obra e esta prioresa tivo que desfacerse de tódalas xoias e relicarios do 
convento para poder paga-las débedas. No mosteiro recórdanse aínda as men
cionadas tribulacións como causa da marte da estimada prioresa. 

A memoria desta relixiosa goza de grande veneración no convento de 
Belvís, no que aínda permanecen vivas aquelas palabras escritas en castelán por 
Fr. Matías Rosende, confesor daquela no mosteiro: 

... y abriendo los zimientos para una pared en el coro bajo de la igle
sia vieja, que era el entierro de las religiosas; despues de tres años 
enterrada se halló entera flexible y sin mal olor, con hávitos enteros: 
fué religiosa de especial virtud y muy adicta a_l culto. 

No retablo maior de Bertolameu Fernández, por baixo da Santísima 
Trindade e dos coros anxélicos e benaventurados que se achegan para recibila, 
v n ' ras a imaxe da Virxe da Asunción, con idéntico afán como se celebra o acon
t c m nto na grande Basílica da Dormición, na cidade de Xerusalén e por riba 
do val da "Gehenna"; aquel val do inferno, no que os xudeus de hai dous mil anos 
queimaban os lixos e as vasoiradas da cidade e mailos pelellos e porcalladas dos 
moitos años que acababan de ser sacrificados no templo de Salomón. 

Metade parella de Belvís por estar tamén nun outeiro -o de Sión-, a 
Dormición de Xerusalén non comparte a outra metade da semellanza co 
Convento santiagués, pois a colosal basílica xerosolimitana foi construída, con
sonte o modelo da catedral de Aquisgrán, pala Sociedade Católica pro-Palestina 
e entre os anos de 1900 e 1908, despois de ser obsequiados os católicos alemáns 
co soar, preto do Cenáculo, polo emperador Guillerme II, que o conseguira no ano 
1898, por gracia do sultán otomano Abdul Hamid. 

Nos outros retablos do presbiterio e nos laterais de Belvís, xunto á imaxe 
da Virxe do Rosario, érguense ás de santos ben coñecidos como Antonio Abad, 
Domingos de Guzmán, Rosa de Lima, Margarita de Hungría, Pedro de Arbués e 
o moi venerado San Pedro Mártir, ó que se achegan moitos doentes da bisbarra, 
para cura-lo andazo a mailo meigallo. 



BELVÍS. A imaxe de San Pedro Mártir perante a vidreira coa panorámica do Convento 



A San Pedro de Verana chámanlle "O Mártir", por se-lo primeiro frade 
dominicano que morreu martirizado, no século XIII, polos inimigos da súa fe; de 
maneira que resulta bastante doado atopa-la imaxe deste moi culto santo medie
val - en case tódalas igrexas dominicanas, vestido cos hábitos albinegros de 
monxe predicador, coa palma na man, amais un puñal fendido no peito e unha 
espada núa sobre a cabeza. 

Os antigos escritos dos mosteiros recordan como estando o virtuoso Frei 
Pedro en Piacenza mandou abrir un pozo e plantar unha oliveira na horta do 
Convento, resultando se-las augas beneficiosas para os enfermos e tamén os 
ramos da árbore protectores das tormentas e favorecedores das colleitas. Por iso, 
dende a morte do frade santo, os dominicanos bendicen auga e ramos na data 
anual da festa adicada a el, o vintenove de abril: 

... huic aquae ... remedium sal u tare, daemones ab eis ejiciens, morbos 
ac infirmitate corporis et animae repellens ... utriusque hominis reci
piant sanitatem . 

. . . quibuscumque locis positae fuerint olivas is tas, discedant prínci
pes tenebrarum ... non noceant fulmina et tempestates; non fructus 
terrae consumat aut deperdat ulla intemperies elementi ... 

Na festa de San Pedro Mártir a chegada dos enfermos tivo por séculas 
como escenario santiagués o Convento de San Domingos de Bonaval, mais 
t m ' n iso foi arruinado pola exclaustración. E trala desaparición dos frades , a 
garda devota das tradicións do santo dominicano trasladouse ó Convento com
postelán de monxas da mesma Orde, máis coñecido polo nome de Santa María 
de Belvís . 

A carón da imaxe de San Pedro Mártir, tras dunha reixa de ferro, durmi
ña o vello órgano de Belvís. Aínda que o instrumento non fale, o Santo non pode
ría consentir que estivese ameigado. Por iso, estamos ben seguros que a súa 
doenza é física, e convencidos, así mesmo, de que a curación non depende de 
médico serrón só e simplemente dun bo organeiro que lle poña tratamento, tal e 
como estivo tentando facer hai poucos anos o artesán Santiago Cepeda. 

Mais se no carón da reixa esmorece o instrumento centenario, pendurado 
dela atópase un Santo Cristo barroco de moi bo tamaño, que mira sen ver ó inte
rior do coro, con eses ollos abraiados pola fondura mate da morte, perdidos xa 
tódolos brillos na pupila irta, tralo esforzo derradeiro. 

Despois de que as tropas napoleónicas destruísen os arquivos do mosteiro 
e convertesen as súas longas salas nunha mestura de salóns de baile e hospital 
de sangue, ninguén recorda xa o nome do imaxineiro facedor do Santo Cristo e 
soamente que a árbore da grande cruz tivo que ser mutilada con toda présa, por 
mor do t ransporte, naquela noite amarga do once de outubro de 1836 cando, no 



BELVÍS . Santo Cristo barroco do coro conventual 



silencio da escuridade húmida, tivo a Comunidade relixiosa que fuxir do seu, 
para acubillarse, durante sete anos enteiros, na caridade das benedictinas de 
San Paio. 

-
Transmitido dunha a outra prioresa e doutra a unha organista, toda a 

Comunidade sabe ben que nunha mañá doutros tempos as augas do inverno ser
vían de apoio ós cantos corais da liturxia, namentres o órgano novo enchía o tem
plo de metálicas sonoridades, á maneira dunha ofrenda harmónica, no recordo 
daquela prioresa que se esgotouse por face-la igrexa, chamada dona Marina 
Pardiñas, e dormente na paz do comungatorio, por baixo dos alicerces do monu
mental instrumento de facer música. 

De súpeto, sobre o baixonciño do órgano salientou a bombarda do trono e 
no intre cinguíronse, máis se cabe, as mans afervoadas co tremor, que latexaba 
nas voces brancas das monxas. 

Daquela, cando o trono bramou de segundas, a claridade fría do lóstrego 
alumeou toda a bruteza dunha chispa, que fixo entrada triunfal pola fiestra en 
fronte do coro alto, na procura de silenciar para sempre os tubos do instrumen
to lanzal. 

Foi entón cando, perante a admiración da comunidade dominicana, o raio 
diverxeu con brusquidade do órgano e sen facerlle outro mal á organista que a 
p rda do calzado seu , fincou nas vastas costas do Santo Cristo, mais sen conse-
uir abaixalo nin producirlle dano ningún senón outra coitelada, ademais das 

qu lle fixera a crueldade dos homes, ás ordes daquel centurión chamado 
Longinos; que mesmo acabou os seus días bendicindo o nome do Crucificado, des
pois de recupera-la vista do seu ollo cego, naquela mañá inesquecible do 
Calvario . 

Hoxe séguese a ve-la dita ferida nas costas da valiosa imaxe, que continúa 
a presidi-la liturxia conventual, cedendo a dereita á Virxe do Rosario e a esquer
da ó vello órgano, que unha vez foi librado da tempestade. 

O dito órgano das dominicanas de Belvís data de finais do século XVIII , 
pois a feitura para "construir un nuevo órgano" foi contratada por 17.000 reais 
pola prioresa Sor María Micaela Arias ó organeiro D. Xosé Bieito González de 
Seixas, segundo o plano e mellor criterio dos organistas da Catedral a mais de 
San Domingos, que eran daquela D. Antonio Bueno e Frei Luís de Santa Ana. 

A escritura foi outorgada perante o escribán Xosé Antonio de Sanín o día 
11 de xaneiro de 1792. Entre as estipulacións acordadas establecíanse os prazos 
para facer e, así mesmo, coloca-la fachada denantes do mes de maio do ano que 
estaba a transcorrer, non só para aproveitar para pintala na estación estival 
senón tamén co gallo de tela rematada no vindeiro N adal. 



A data derradeira para a conclusión do órgano quedaba fixada, por iso, no 
último día do mes de marzo do ano 1793, acordándose, así mesmo, que para 
face-las caixas e mailos traballos propios do seu oficio axudaríalle ó organeiro 
González de Seixas o mestre escultor Ramón Pérez Monroy. 

O instrumento deseñado no 1791 debería posuí-los seguintes rexistros: 

MAN ESQUERDA: Frautado de 13', frautado de violón, oitava real, doce
na, quincena, decinovena, cheo de tres canos por punto, címbala de tres canos 
por punto, trompeta real, baixonciño de tenor, dulzaina e tambores en Re, la, sol, 
re. 

MAN DEREITA: Frautado de 13', frautado de violón, frauta travesa de 
madeira de dous canos por punto, oitava real, docena, quincena, cheo de tres 
canos por punto, címbala de tres canos por punto; corneta real en la, de sete canos 
por punto, trompeta real, clarín, óboe, dulzaina e tambores en A, la, mi, re. 

Co anticipo na man de seis mil reais, o certo foi que González de Seixas 
demorouse máis da conta en cumpri-lo contrato e como tamén marchara da cida
de, ás dominicanas non lles quedou outro remedio senón acudiren á xustiza, que 
d.ictou auto coa obriga para o organeiro de remata-lo seu compromiso ou ben 
devolve-los cartos anticipados pola Comunidade. 

Cando o 11 de xullo de 1793 lle foi notificada a resolución a González de 
Seixas, o organeiro estaba a traballar na Coruña, facendo un instrumento para 
a igrexa de Santiago da dita cidade herculina, polo que se limitou a manifestar
lle ó xuíz, con certo descaro, que remataría o órgano de Belvís ben axiña e con 
toda présa ... despois de face-lo da Coruña. 

Sen maior présa, o órgano quedou instalado na igrexa, tralas reixas do 
coro de clausura e na parede que mira ó nacente; corresponde na súa estructu
ra xeral ó grupo dos chamados órganos polifónicos, se ben foi modernizado na 
funcionalidade dos foles cun ruidoso sistema de motor eléctrico, arredor do ano 
1969. 

No século pasado o instrumento debeu sufri-las consecuencias da desa
mortización, xa que na fachada do mesmo se poden ler dúas cartelas, pintadas 
con letras mouras sobre fondo albeiro, que á esquerda e á dereita recordan en 
castelán: 

Reedificado por acordo dos Señores Testamentarios do Señor Don 
Manuel García Pan. 

Senda o Mestre Don Ramón Cardama, ano de 1868. 



BELVÍS. Teclado do órgano de González de Seixas (1793) e tiradores que aínda restan 



Xa que figuran aquí os nornes do benfeitor a rnais do organeiro, córnpre 
engadi-la curta relación dos tres discretos rnais non anónimos testarnenteiros, 
que contribuíron arreo á recuperación de tantos rnonurnentos cornposteláns. 
Velaí D. Baltasar Stolle, D. Braulio Martínez rnailo Catedrático da Universidade 
D. Fr. Pedro Bertolarneu Casal (0.F.M. ). 

A fachada do órgano de Belvís foi deseñada e construída en estilo clásico 
con elementos barrocos, sobre rnadeira pintada en varias cores con predominio 
de tons verrnellos e rnarróns, cunhas dirnensións de arredor duns cinco metros 
de altura por rnáis de tres sesenta de latitude. 

O corpo superior, que acolle a tubaxe vertical, está dividido en cinco espa
cios de tres alturas: un central para os tubos rnaiores, dous rnediais en disposi
ción angular anterior, a rnais dous laterais de menor tamaño. Todos eles en dis
posición: 8/7 /5/7 /8. 

Os principais elementos decorativos, ó xeito do barroco, atópanse nas 
estructuras que rematan este corpo superior; ben á rnaneira pinacular ou sobre 
motivos florais e botano-rnórficos, que son rnoi evidentes por riba e por baixo dos 
escorzos angulares correspondentes ós espacios rnediais, ficando o escudo domi
nicano corno remate superior. 

Entre os dous corpos atópanse aínda os orificios da tubaxe horizontal, 
hnxe perdida, que debeu conferirlle ó instrumento unha excelente sonoridade 
amais dese singular aspecto aristocrático que posúen os exernplares lexítirnos da 
antiga organería española. 

No corpo inferior, e integrada nel na súa totalidade, xace a consola do 
órgano. O teclado, agora totalmente anovado pola boa vontade do artesán Sr. 
(\speda, ocupa a porción distal dun espacio central en forma de rectángulo, que 
está (fividido en tres porcións, con tapas nas dúas proxirnais, cada unha delas 
orlada con debuxos de traza xeornétrica. En árnbalas beiras vense dúas portas 
pintadas con paisaxes esvaídas e no medio dúas grinaldas azuis. 

As dirnensións da consola son de sesenta e catro por oitenta e catro centí
metros. N ela o espacio central devandito está rodeado dun marco, corna de 
cadro, rnoi ben decorado sobre todo nos catro ángulos a rnais nos listóns verticais 
por rarnalletes florais. 

En árnbolos dous lados, a disposición de cada rnan, fican os tiradores de 
xogos e rexistros, nun deseño rnáis axeitado para organistas que non fosen zur
uos. Os recursos sonoros deste órgano son: 

Teclado único de catro oitavas e media a rnais pedaleiro de doce ocos pois 
falta a funcionalidade das contras. Vintenove rexistros, en disposición vertical ás 
dúas beiras, trece na banda esquerda e dezaseis na dereita, dos que restan aínda 
vinte no seu sitio, pois faltan seis na banda esquerda a rnais outros tres na dereita. 



BELVÍS. No coro e á beira do Santo Cristo xace o órgano monumental do s. XVIII . Fronte á beleza dos tubos verticais, dispostos en grupos homo
xén eos -á m an eira it alian a-, destacan os ocos baleiros, qu e corresponden á desaparecida tubaxe horizontal "á española" 



l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13' (bis), oitava de 4' (bis), docena (bis), 
quincena (bis), decinovena (bis), cheo (bis), violón (bis), frauta, ocarina, frautiña. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Carece na actualidade. 

3. EFECTOS. Ecos de: docena, frautado, frauta, ocarina, clarín e 
salicional. 

Verdadeira pena é a que sentimos ó comproba-lo estado de ruína deste ins
trumento, que máis por potencia de son debeu destacar pola grande riqueza poli
fónica a mais pola suavidade de cores puras e combinacións sonoras. Por forza, 
noutros tempos, a maxia destes sons tivo que encher de ledicia e íntima espiri
tualidade tódolos recunchos da fermosa igrexa conventual dominicana, que 
posúe un dos máis belos arredores, aínda case con recendo medieval, do noso 
Santiago vello. 

Como xa dixemos, ata hai pouco estaba a traballar nel o compostelán 
Santiago Cepeda, quen, con rigoroso sentido de estricta funcionalidade anovou 
os conductos do aire e maila trompetería vertical, mudando o aparato motor vin
culado ó fol, que fora substituído xa na última das varias reparacións practica
das pola inmellorable vontade de frades ou artesáns con afeccións de organeiros. 

De tódolos xeitos, estimamos como verdadeiramente insuficientes os tra
ballos que se están a realizar, xa que non abranguen senón a uns discutibles 
mínimos do excelente instrumento, sen entrar para nada nin nos rexistros de 
lingüetería nin tampouco nos vinculados ás contras. 

De maneira que seguiremos sen poder coñece-la voz persoal e única do 
órgano de Belvís namentres non se redacte un proxecto definitivo de restaura
ción do mesmo, que mude dunha vez por todas o criterio funcional de mínimos, 
mantido ata agora de resultas da franca limitación nos recursos das 
Dominicanas, polo lóxico dunha restauración total, segundo os coñecementos 
actuais da técnica a mais da arte, referidos á organería orixinal de finais do 
século XVIII, época de construcción deste salientable instrumento. 

VIRXE DO PORTAL 

Andou o tempo que no seu camiiio 
por ningures espera; 
e do probe Portal fixo amorosa 
a devoción ermida feiticeira, 
que foi de pelegrinos 
por moitos anos chea; 
senda estación devota e abrigada 
dos cristiáns da vella Compostela. (X.E. C.) 



Desta maneira poética evocaba ese anaco da historia santiaguesa o doutor 
D. Xoán Barcia Caballero, afamado escritor e mestre de saberes anatómicos na 
Universidade Compostelá, por aqueles tempos afonsinos do século XIX, nos que 
D. Alexandre Pérez Lugín recollía a vida e as troulas da cidade, con todo o seu 
agarimo, na ben coñecida novela La Casa de la Troya. 

Pois digamos xa, que no lenzo occidental do mesmo convento dominicano 
e veciña da igrexa maior atópase a Capela da Virxe do Portal, lugariño ben que
rido dos moitos composteláns que acoden a cotío, dende hai séculas, face-la ora
ción cotián perante a Señora de ollos belidos e oídos sinxelos, ben acostumados 
ós testemuños do penar. 

Quere a tradición que a imaxe aparecese nos alicerces dunha parede, ó dar 
comezo a fábrica conventual, e despois acubillada na veciña portería do mosteiro; 
onde despois de moito tempo comezaron a producírense unhas estrañas lucenzas 
nocturnas, das que se decatou, dende o outro lado do val, o abade de San Fiz de 
Solovio, que era asemade capelán no desaparecido Pazo dos Condes de Altamira, 
soar que ocupa hoxe a praza de abastos no casco antigo compostelán. 

Os feitos foron estimados como milagrosos polo pobo, que acudiu afervoa
do ós pés da imaxe da Virxe, e pronto soubo agradece-los favoriños con ofrendas, 
cirios, lámpadas e figuriñas votivas. 

Emporiso desexando renderlle o culto noutro lugar máis axeitado á digni
dade da Señora, a imaxe foi trasladada ata a antiga igrexa do Convento. Mais, 
moi a pesar de ser ben gardada ... ¡volveu aparecer no vello portal! E así volveu 
acorrer tódalas veces que tentaron o traslado de novo. 

Entendendo compracer dese modo a vontade da Sefü>ra, no ano 1659 as 
moitas esmolas conseguidas pola piedade popular santiaguesa transformaron o 
portal en capela dunha nave, quizais coa posible axuda do arquitecto Domingos 
de Andrade. Hogano séguese a venerar nela a mesma imaxe gótica da Virxe 
dominicana, que por iso se chama do Portal. 

Moito tempo despois do referido ata aquí, no ano 1987, tivo lugar na 
Catedral compostelá a coroación canónica da Virxe do Portal, sendo arcebispo de 
Santiago o vilalbés D. Antonio María Rouco Varela, que agora traballa arreo -ó 
xeito desta terra nosa-, para afronta-las súas moitas responsabilidades, na Sé 
metropolitana madrileña. 

Por debaixo da capela do Portal habería que dicir que, na actualidade, 
máis que manar gotea unha fonte de auga salutífera; por riba dela acenden os 
ceos a lumieira do día e por dentro da mesma, caladiño, asiste o órgano á com
paña da Virxe amais dos moitos devotos, que nunca faltan. 



A capela, dunha soa nave, posúe un amplo espacio central para os fieis , e 
outros dous, proximal e distal, para o retablo do altar co camarín da Virxe e 
mailo coro baixo. 

A zona proximal fica afastada do espacio adicado ós fieis por unha artísti
ca reixa e atópase nun plano elevado, con respecto a el. O acceso ó altar dende a 
zona dos fieis faise a través de sete chanzas de moi notable ancho. 

Por tratarse dun santuario, o retablo maior é o único que presenta a cape
la. O retablo foi erixido en estilo neoclásico, aínda que con moitos elementos 
barrocos, e áchase dividido en tres corpos. 

No medio do corpo central fica un espacio, ó que dan escolta catro colum
nas, rematadas por capiteis de orde composta. Un arco aberto, sostido por dúas 
pilastras, dálle acceso anterior ó dito ámbito, no que se atoga a singular imaxe 
da Virxe do Portal. 

A vista do plano frontal do retablo presenta unha curiosa orde crecente de 
tamaños, que se poden evidenciar sucesivamente dende abaixo ata arriba, come
zando no altar. 

A disposición fica como segue: sagrario, templete neoclásico coa represen
tación do Crucificado, camarín da Virxe, dous anxos sostendo un medallón co 
anagrama de María, imaxe de San Domingos de Guzmán e no cumio o Ollo 
Divino, no centro xeométrico dun triángulo que simboliza á Santísima Trindade, 
enmarcado por nimbo de nubes en prata arredor dun sol radiante en ouro. 

No fondo da capela, separado tamén do espacio dos fieis por outra reixa, 
aínda que de nova feitura, fica o coro baixo das monxas. As recentes obras de res
tauración dotaron a este espacio de cadeiras anovadas, dispostas en situación de 
maior comodidade para os oficios divinos, e dun agradable aspecto estético, favo
recido pola mellor iluminación. 

Nas obras de restauración, rematadas hai pouco, atopouse un enorme arco 
gótico de entrada, orientado cara ó nacente, resto único da vella igrexa domini
cana, que dá unha boa idea da maxestosidade e grande beleza do perdido tem
plo, trazado e concluído no estilo gótico, consonte as normas arquitectónicas da 
dita Orde de Predicadores, que soubo enche-las Españas no medievo de incom
parables exemplares eclesiais de traza gótica, adicados, alomenos de xeito pre
ferente, ó fundador San Domingos. 

Por riba do baixo está o antigo coro alto. Nel e hai un século tiñan as orga
nistas conventuais un fermoso instrumento pequeneiro á súa disposición, con 
fachada ó xeito neogótico, que abofé debeu servir para acariña-los oídos e 
eleva-los espíritos de todos aqueles -fieis e dominicanas- que daban repouso ás 
súas cargas na veciñanza amorosiña do Portal. 



O órgano da Capela da Virxe do Portal data do ano 1882, dez despois do 
pasamento do mestre organeiro Mariano Tafall; e foi constr:iído de acordo cun 
estilo moi semellante ó da feitura do órgano da Capela das Animas, construído 
coma xa esclarecemos por Ramón Cardama no ano 1880; case, pois, na mesma 
data . 

Coma no órgano da veciña igrexa dominicana figura tamén unha inscri
ción de ser reedificado no ano 1868 "sendo o mestre Don Ramón Cardama"; cabe
ría mesmo atribuí-la autoría do órgano da Virxe do Portal a este organeiro, de 
xeito análogo á do instrumento decimonónico que fica na Capela de Ánimas na 
rúa das Casas Reais. 

Mais o certo é que tralo frontal do órgano fica unha inscrición de autoría, 
que indica en iniciais: 

J. M. I. J. 

ANO 1882 

Sen que, polo de agora, conseguisemos descifrar con seguranza as iniciais 
supraescritas. 

Por estar como dixemos no coro alto, o instrumento da Capela do Portal 
está segregado do lugar dos fieis pola infranqueable reixa de separación, carac
terística demarcatoria dos ámbitos da clausura nos conventos e mosteiros. 

Trátase dun órgano pequeno, dos estimados como polifónicos, de sistema 
mecánico, cunha fachada de madeira duns tres metros de alto por máis dun 
metro sesenta centímetros de ancho. 

O nivel da trompetería horizontal -á "española" - en dúas ringleiras de orde 
dupla permite dividi-la xa dita caixa neogótica en dous corpos: un espido infe
rior, no que fica a consola, e outro superior ornamentado, que acolle á tubaxe 
vertical. 

No corpo inferior da caixa está integrada unha consola de madeira sen 
pedestal, de corenta e sete centímetros de altura por setenta e nove de latitude, 
que posúe t eclas de marfil con incrustacións de puntos negros e brancos, á inver
sa da cor das mesmas e nunha alternancia medible de dez e medio nas brancas 
por seis centímetros nas negras. 

A decoración tetrapuntiforme das teclas tonais semella un triángulo cun 
punto a maiores por riba do vértice superior; en contraste coa disposición lineal 
a mais vertical nos tres puntos das teclas das alteracións. Nelas resulta tamén 
maior o punto do medio. 



BELVÍS. Órgano da Capela do Portal (1882) 



O corpo superior é o que distingue ó instrumento polo estilo da fachada, 
que está dividida en tres arcos lobulados iguais, apoiados todos eles en colum
na~ estriadas, que acollen ós tubos verticais, nunha disposición 11/9/11. 

Tanto por riba deles coma no cumio dos laterais da caixa estructúrase 
unha armazón de medios arcos góticos, rematada por pináculos, agora desmon
tados por mor das obras feitas no coro, que, ó outorgárenlle outro piso por riba, 
diminuíron a altura do antigo teito. 

Nos laterais da caixa do órgano, por debaixo da armazón, vense espacios 
baleiros e por baixo deles unha celosía, chea de pequenos rosetóns á maneira 
empregada por Tafall. 

Os recursos que, a través deste instrumento, puxo nas mans das organistas 
da Orde Dominicana o ata agora non identificado organeiro foron os seguintes: 

Teclado único de catro oitavas e cinco notas a mais pedaleiro de doce con
tras. Doce xogos, verticais a ámbolos dous lados, dos que· corresponden cinco ó 
esquerdo, cinco ó dereito e os dous restantes, para baixonciño e clarín, son de 
xeonlleira. -

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 8', oitava de 4' (bis), quincena (bis), deci
novena, violón e frauta. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño e clarín. Debeu ter ademais 
outro xogo pois existe un rexistro sen nome. 

3. OUTROS: Orlo. 

O aceptable estado da tubaxe, dos segredos a mais da consola deste peque
no órgano, que permanece aínda enteiro malia o abrigado abandono musical, ani
man a estudiar máis a fondo as posibilidades de restauración deste instrumento, 
moi axeitado para acompaña-lo canto coral, que ben seguro debeu soar con moi 
grata dozura a mais cunha tamén moi digna nitidez nas súas cores fónicas. 



11. A REGATEIRA14 DO VALDEDEUS 

Las grandes lámparas que colgaban ante el altar mayor despedían una 
débil y misteriosa claridad ... y grandes banderas, tal vez trofeos heroicos 
y recuerdos de otros tiempos de gloria pendían inmóviles y ocultos en la 
sombra, como si se avergonzasen de ver pasar a su lado a los débiles hijos 
de los héroes. 

Rosalía de Castro 

A través dela debeu pasa-lo santo Francisco de Asís cando se achegou a 
Santiago no esquecido ano 1214 para facer oración diante do sepulcro daquel 
amigo de Xesús de N azaret, que foi chamado en vida Xacobe Zebedeo, e despois 
do seu pasamento, trala longa viaxe do corpo santo alén dos azuis mares greco
latinos, Xacobe de Occidente. 

Os primeiros anos do século XIII non eran doados para a Cristiandade, e 
a vinda de Francisco transcorre entre as datas da IV e maila V Cruzadas, xur
didas nos pulos e pedimentos daquel Papa Inocencia III, que puxeron alas nos 
cabalas de Theobaldo de Champagne a mais de Bonifacio de Montferrato. 

E axiña a aqueloutros Xoán de Brienne e Andrés de Hungría, que terían 
que frea-las súas fogaxes cabaleirescas por diante do monte Tabor de Galilea. 
Aquel vello sentinela da terra de Esdrelón, ben canso xa de ver pasar tantos 
exércitos, dende os guerreiros faraónicos ata os de N abucodonosor de Babilonia, 
seguindo polos seteiros de Darío de Persia, os lanceiros do gran Ciro, os "hopli
tas" de Alexandre Magno, as lexións dos triunviros e césares, e, como non, as 
cohortes do emperador Tito, devastador de Xerusalén, que reducira a vella e 
argalleira cidade xudía a soamente estrume, entullos e cinza. 

Cando daquela Francisco de Asís emprendeu a súa longuísima viaxe cara 
á Galicia fisterrá, reinaba en León Afonso IX, casado de segundas con dona 
Berenguela, filla e irmá dos reís casteláns Afonso VIII e Enrique I, e nai de 
Fernando III "o Santo", que no mesmo ano 1214 recibira a coroa de Castela, des
pois de morto D. Enrique e trala abdicación de súa nai. 

14 Eira ou terreo húmido arredor dun regato. 



Nas Españas eran tempos bastante revoltos, polas liortas entre leoneses e 
casteláns, que nin o rnatrirnonio devandito tivera xeito de acalmar, pois fora 
anulado pola autoridade da Igrexa no ano 1204, por se aduciren razóns de con
sanguinidade dos cónxuxes. N ese intre histórico arribou Francisco de Asís a 
Santiago de Compostela. 

Na vila medieval o arcebispo case anacoreta D. Pedro Muñiz tiña o seu 
refuxio en San Lourenzo de Trasouto, por xunto da carballeira, distante menos 
de media legua do pazo arcebispal, narnentres no outeiro, á beira da Catedral, o 
abade D. Martina rexía o Mosteiro de San Martiño Pinario, case no curuto do 
Libredón. 

Por baixo dos lindeiros do rnosteiro benedictino as augas do río Sarela 
carniñaban coma serpe por un val cheo de bréterna, fontes , lama e lagoíñas, e 
entre moscas e mosquitos. Vivir nela era unha verdadeira aventura epidernioló
xica de catarreiras e guerizos no inverno e, pola contra, de terciás, cuartás e 
outras febres no verán. Máis enriba e sobre das bouzas, as árbores froiteiras e 
as delicias da horta dábanse rnoi ben na ladeira rnellor protexida, a carón da cen
tenaria badía. 

Todo ese conxunto, rnesturado de bonanza e enferrnidade, coñecíase na 
p quena cidade apostólica polo singular norne cornposto de "Valdedeus -
Valdodiaño", tarnén chamado este último "Val do inferno". 

Na outra banda do Sarela ficaba a pequena aldea de San Paio do Monte 
Pedroso, e alí traballaba no seu oficio o carboeiro Cotolai, que deu esmola a un 
frade menor, pobre peregrino de fala estraña e faciana algo amusgada, nado na 
itálica Umbría de Peruxia. 

E contan as crónicas que así foi corno Cotolai acolleu na súa casa as mise
rias causadas pola farne e a longa viaxe a un estranxeiro, que tiña arnizade cos 
lobos e indulxencia para con tódolos humanos. 

Pois sen coñece-lo futuro nin ter outros afáns alleos ós da caridade sinxe·· 
la, Cotolai deulle ó frade a proba do caldo quente, dos grelos, das fabas e quizais 
dalgún anaquiño de lacón e chourizo ... , iso si, e con seguranza, en datas que 
daquela non eran de vixilia. 

Tras pasa-lo santo varias noites en oración, rnoito deberon falar Francisco 
e rnais Cotolai, entre eles, de cousas serias e lilainas. Tanto, que o carboeiro 
pasou a se-lo prirneiro cornpostelán seguidor do frade, convencido dos bos inte
reses que o guiaban na idea de facer unha fundación na cidade por revelación 
divina. E por iso foron xuntos a falar co abade dos benedictinos de Santiago, para 
pedidle axuda por amor de Deus e unha tenza de terra na que facer realidade 
os seus proxectos. 



O certo foi que o aleuto D. Martina recibiunos con afecto para eles e para 
a boa idea que levaban, accedendo a que o chamado Irmán Francisco fundara no 
lugar de Valdedeus do territorio do mosteiro, da mesma maneira que o fixera xa 
e por baixo da protección da N osa Señora dos Anxos, nos eidos da Badía de 
Monte Cassino, rexida tamén consonte a regra de San Bieito. 

Pala súa banda, o de Asís ofreceulle a don Martina se-lo seu foreiro, a mais 
facer ó de Pinario mesmo aquel pagamento que ofertara e compracera denantes 
ó abade de Cassino: un carabeliño, paxeta, patela ou queipo ó ano, cheo dos pei
xes que se puideran pescar no regato do Valdedeus. 

Non sabemos se quecida polo maxín popular ou influída por lingua máis 
cultivada dalgún lector do poeta latino Virxilio, a tradición santiaguesa mestu
ra despois o feito histórico documentado con recordos da Eneida; e canta, así, que 
o Irmán Francisco de Asís pediu ó abade soamente a terra que ppidera caber no 
coiro dun boi. 

A tradición segue a recordar que, xa que D. Martina dixera o amén, fose o 
frade cortando o pelello do animal coas tesoiras de Cotolai ata facer case un fío 
de coiro, que bastou para sinala-lo enorme perímetro da nova fundación francis
cana. 

Ben seguro que o conto debeu servir a máis dun avó feirante para instruír, 
nalgunha invernía, sentado no saleiro xunto ó lume, ós netos, buxainas do seu 
lar; pois que poucos parvos poden atopa-los peregrinos, nin nos bacelares do 
Noso Señor nin moito menos nos camiños de Santiago. 

Outra tradición, recollida nos libros antigos da Orde e transcrita así 
mesmo na portería do Convento, recorda que Cotolai atopou un grande tesauro, 
despois de cavar preto da fonte da ermida de San Paio, segundo lle dixera o 
Santo, e que bastou para remata-la primeira edificación franciscana. 

Cotolai finou no ano 1238 e as súas cinzas seguen a repousar nunha urna 
cineraria trala porta do seráfico mosteiro. N ela pódese ler en castelán: 

Trasladáronse a este nicho o seis de outubro de mil setecentos noven
ta e oito as cinzas de Cotolai, fundador deste convento. E comezouse 
a usar esta portería na data do trece de xuño de mil oitocentos vin
teseis. 

Os fillos de San Francisco, despois de botar para sempre ó demo do val 
veciño e remata-los seus dereitos de propiedade, atenderon ó longo dos séculas e 
con toda puntualidade o pagamento do foro, e por iso se achegaban tódolos anos 
en procesión a San Martiño para face-la ofrenda dos peixes. A cerimonia, esmo
recida xa no século XVIII, rematou para sempre coa desamortización de 
Mendizábal e tralo desaloxo dos benedictinos do seu mosteiro. 



As antigas crónicas refiren o evento como un dos máis fermosos feítos que 
aconteceron en Santiago e comprácense en describir polo miúdo as singularida
des dunha liturxia, que chegou a ser consubstancial coa cidade para abraio de 
moitos. Cantan que algún deles dicía polo baixo ou coa lingua pequena: 

Mirade cantos poderes debe ter San Martiño no ceo, que ata un pobre 
coma San Francisco lle vén paga-la contribución. 

A desamortización afectou tamén ós franciscanos do Valdedeus, que, de 
xeito análogo ós benedictinos deberon, así mesmo, abandona-lo seu convento, 
feíto que ocorreu no ano 1835, do que a continuación comezou unha desfeita , 
plasmada primeiro no roubo de portas e fiestras e pronto na queima dos pisos, 
afundimento de tellados e rapina dos claustros, para rematar xa que logo na 
inminencia de ruína. 

O forzado desterro dos frades, moi benqueridos polo pobo de Santiago, 
finalizou por obr a póstuma de D. Manuel García Pan, pois os seus tres testa
menteiros mercaron os antigos bens desamortizados, repararon o necesario e 
conseguiron o plácet do Goberno da Nación para que se puidera trasladar a 
Santiago o Colexio franciscano de Misioneiros de Terra Santa e Marrocos, que 
ficaba na localidade de Priego. 

E así foi como no 1862 volveron outra vez a Valdedeus os fillos de San 
Franci co. Aqueles que deron testemuño deste feíto deixaron escrito como unha 
grande multitude agardaba ós franciscanos na ponte da Rocha para acompaña
los dende alí at a a cidade, sendo máis de trinta mil as persoas que se amorea
ban no Campo da Estrela, entre a capela do Pilar e a Porta Faxeira. 

Ese curto t reito de camiño tardou máis de media hora en ser percorrido 
polos frades, que despois foron levados "en volandas" dende a Porta Faxeira ó 
Pazo Arcebispal e despois por fin ata a súa regateira do Valdedeus, entre o afer
voado repenique de tódalas campás da cidade e na compaña trompeteira de cen
tos de foguetes, sobre o baixo continuo de incontables bombas de palenque. 

Da antiga obr a do mosteiro franciscano resta hoxe bastante pouco, agás os 
arcos góticos da vella sala capitular, onde no derradeiro día de marzo do ano 
1520 celebrou Cortes o Señor Emperador D. Carlos V. 

A igrexa era de estilo da transición románico-oxival coa capela maior 
orientada ó nacente, e situada máis ou menos na zona que corresponde agora ó 
pórtico do templo actual. Coa maior seráfica humildade, ámbolos dous templos 
foron edificados nun discreto plano inferior ó da Sé Apostólica como tamén ó de 
San Martiño Pinario. 



Mais volvendo ás Cortes de 1520 e malia que se celebraron na cidade de 
Santiago, non deixaron de constituír unha ríspida aldraxe para Galicia, pois 
daquela o antigo reino non posuía voto nas mesmas, recaendo amais diso a súa 
representación na cidade de Zamora. Deste xeito castelán contou os feitos D. 
Frei Prudencia de Sandoval: 

Agravióse el reino de Galicia en estas Córtes, porque no le daban pro
curador y de que Zamora hablase por ella, siendo Galicia uno de los 
grandes y antiguos reinos de España y solar de gran nobleza. 

Juntáronse el Arzobispo de Santiago Don Alonso de Fonseca, que 
despues fué de Toledo, el Conde de Benavente y el Conde de Villalba 
Don Hernando de Andrade. Todos estos Caballeros se fueron a San 
Francisco, donde se acían las Córtes, y procuraron entrar donde 
estaban los procuradores del reino ya juntos. 

Dijeron al Gran Chanciller, que era presidente dellas, y á los procu
radores que allí estaban que ya sabían que Galicia era reino por sí 
diviso de Castilla, y que en tiempos pasados había tenido voto en las 
Cortes que se hacían en Castilla, y que de algunos tiempos a esta 
parte estaba sujeta al voto de la ciudad de Zamora, que era del reino 
de Castilla y Lean, lo cual redundaba en gran agravio y perjuicio 
suyo. 

Pedían por merced á los procuradores que allí estaban, y si necesa
rio era les requerían, que les admitiesen los procuradores de aquel 
reino de Galicia, que estaban prestos á nombrar y obedecer todo 
aquello que por S.M. les fuese mandado; que haciéndolo así, harían 
lo que eran obligados. Donde no, que protestaban que no les parase 
perjuicio cosa alguna de la que los procuradores de Zamora otorga
sen ó hiciesen, y que así lo pedían por testimonio. 

Non fai falla recordar sobre o dito que, segundo din os astrónomos, na 
constelación etiolóxica da historia non se acaba de atapar por ningures a estre
la brillante da razón. 

A impresionante fábrica que fica agora no campiña conventual, tralo 
monumento adicado a San Francisco de Asís que labraron as mans doutro 
Francisco noso, o admirado Asorei, data do século XVII e érguese arredor de 
dous claustros de estilo grecorromano, trazados de acordo coa orde doria. 

O primeiro dos claustros que se fixo resulta se-lo que mira ó sur, que foi 
custeado polo Arcebispo D. Maximiliano de Austria, neto do Emperador 
Maximiliano I e primo irmán de Carlos V. 



Este nobilísimo arcebispo accedeu á Sé compostelá no ano 1602, despois 
de ser abade de Alcalá la Real e, así mesmo, bispo de Cádiz e de Segovia. Home 
de grande instrucción e cultura, era Licenciado e Doutor en Teoloxía e como 
escribiu Del Hoyo: 

... Tuvo su Magestad Católica intención de que siguiese (el camino 
de) la guerra y habiéndose informado de que algunos secretarios y 
criados suyos que él mismo había enviado a Alcalá de Henares a exa
minar y mirar la capacidad que tenía su Señoría Ilustrísima, así de 
entendimiento como de inclinación y más partes, hallaron que su 
entendimiento era muy grande y (el) exercicio a las armas y su brío 
demasiado y que si su Magestad ordenaba que siguiese aquel cami
no como era persona real y de tanto brío se podía temer no le pusie
se algún día en algún aprieto y como su Magestad era tan prudente 
mudó de intento y así dió orden que desde allí adelante siguiese las 
letras y el camino de la Iglesia ... 

. . . Fué dignísimo este príncipe y meritísimo no solo de las dignida
des que tuvo sino de ser emperador y señor de muchos imperios y rei
nos y en lo espiritual fué dignísimo de la Silla Apostólica (Ms. Del 
Hoyo, fol. 32v). 

A enorme igrexa sitúase naquel mesmo nivel inferior no que se atopa o 
convento franciscano, por baixo da encrucillada de cinco camiños, que supón na 
actualidade o nó de confluencia das rúas de Xoán XXIII, San Francisco e 
Valdedeus coas empinadas costas Vella e de San Francisco, por se chamar <leste 
xeito aqueloutra que baixa busca-lo cruzamento da vella rúa de.Carretas -onde 
pedían noutros tempos os eivados que chegaban nelas á cidade- coa tamén rúa 
de Entrerríos. 

Na parede conventual, que mira cara á costa do Santo, fican o cemiterio 
dos frades e maila capela da Orde Terceira, saída do taboleiro de debuxo de 
Domingos de Andrade nos derradeiros anos do século XVII. 

A basílica ten vocación de catedral humilde, de grandeza franciscana 
expresada en pobreza seráfica. N ela misan os gardiáns custodios da Terra 
Santa, ben acostumados a sufri-los feitos dunha historia chea de dar calada. 

Nela gústalles tamén ós composteláns oí-la primeira misiña cos oídos da 
alma, xa pechados os do carpo. Entón énchese o templo de esperanzas e recor
dos; e nalgunhas bágoas vense brilla-los reflexos daquela mirada de Cotolai, 
cando tomou o sacho nas mans para ir cavará fonte de San Paio. 



Os arquitectos que proxectaron a igrexa ca. 17 42 foron Simón Rodríguez e 
tamén os frades menores Frei Manuel de la Peña, Frei Francisco de Mira e Frei 
Antonio Caeiro, dirixindo as obras Frei Manuel de Castro e Frei Ignacio 
Fontecoba, que contaron coa cooperación dos arquitectos D. Melchor Prado e D. 
Miguel Ferro Caaveiro. 

Rematados por torres laterais, os dous corpos da fachada granítica, induc
tora de sensación dun fondo vigor, contan con catro columnas pareadas, que sos
teñen un frontón rematado pola cruz con dous anxos, cada un á súa beira. Parte 
deste frontón caeu hai uns anos e foi xa reconstruído, se ben se modificou lixei
ramente a posición do anxo sito á dereita da cruz, que agora mira máis á fronte. 

Por baixo do dito frontón, nunha grande fornela érguese a imaxe de San 
Francisco co crucifixo na man, que esculpiu o noiés Ferreiro no ano 1785. No 
intercolumnio escribiuse na pedra: 

Bene fundata est domus Domini anno 1783. 

Penetrar na igrexa de San Francisco supón outra das grandes impresións 
que, a cada pouco, vai deparando a pétrea urbe santiaguesa, mesmo ó se deca
ta-los degoiros do visitante de chegar xa á brunida rúa berroqueña, que pode 
conducir con dereitura cara ó complexo misterio da espiritualidade; como facía 
aquel sendeiro máxico de lousas amarelas que serviu para guia-la cativa cara ó 
berce do seu lar, dende aquela terra de Oz, chea de ilusións e bonecos de folla de 
lata. 

Mais mesmo á dereita da entrada da igrexa reparaban os ollos ata hai 
pouco nunha grande cruz de madeira, que ficaba ergueita na parede e que 
constitúe un grande tesouro franciscano en Compostela. 

Esta reliquia senlleira, agora trasladada a un altar lateral propio na nave 
do Evanxeo, foi traída a España dende a Terra Santa e depositada no Colexio de 
Misioneiros no ano 1858, denantes de que os frades decidisen conservala en 
Santiago. 

Revestida de ferro , esta estimadísima cruz foi venerada durante trescen
tos anos por fieis de todo o mundo, pois estivo chantada ó longo dese tempo no 
mesmo lugar do Calvario no que Santa Helena atopara a pretendida Cruz de 
Cristo, ata a peregrinación no 1855 do Arquiduque de Austria e despois 
Emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, que regalou unha estatua de 
bronce de Santa Helena abrazada ó lábaro, para poñela alí. 

A cruz , feita en madeira de alcipreste e ornada con incrustacións de náca
ra, ten chapadas as arestas con listóns de oliveiras de Xetsemaní e gravado nela 
o Vía Crucis. Amais do devandito , garda por riba de cen reliquias de tódolos san
tos lugares e leva tamén unha coroa de espiñas, tecida dos ramallos da mesma 
árbore coa que, segundo a tradición, teceran a coroa de Xesús. 





Mais o feito que acaba de singularizala é o de levar, engadido ó alcipreste, 
un bo anaco do "Lignum Crucis", a Vera Cruz que a topara Santa Helena, nai do 
Emperador Constantino, o ano 326 na cisterna oriental do Gólgota. 

Así o recolle a inscrición latina que fica no tercio distal do madeiro, de 
máis de tres metros de al to: 

Crux haec ex cipressino ligno confecta, et ex universorum terrae 
sanctae a JESU CHRISTI DOMINE NOSTRAE pretiosissimo san
guine irrigatae locorum reliquis ornata in sancto monte Calvario, 
ipsissimo loco ubi Domin. JESUS CHISTUS crvcifixus fuit, disten
sa, spinarum corona ex arbore ipso ex qua, juxta traditionem JESU 
CHRISTI corona assumpta est, ex ea pendente, ligno verae crucis in 
medio ejus constituto, et in Sanctissimo Sepulcro benedicta, plus 
quam tribus ab hinc saeculis in capella, ubi crux Domini Nostri J.C. 
a Constantini matre B. Helena inventa est, a totius mundi fidelibus 
venerata fuit; inde in Hispaniam a Scti. Franci. fratribus delata, 
collegio missionum Palaestinae et Marrochii dicata est. Anno 
Domini MDCCCLVIII. 

Son por iso tres os fragmentos do "Lignum Crucis", que saibamos, que se 
conservan na cidade de Santiago de Compostela, outros dous amais <leste do 
Convento de San Francisco: un deles no mosteiro benedictino de San Paio de 
Antealtares e outro no relicario da nosa Catedral única. 

Á esquerda da entrada de San Francisco fica un fermoso grupo escultóri
co do "Tránsito de San Xosé", esculpido polo compostelán Xosé Picón no ano 
1920. E , ó seu lado, o sepulcro daquel grande benfeitor -un dos máis grandes- de 
Compostela, que se chamou en vida D. Manuel García Pan. 

Este insigne santiagués do século dezanove, de memoria hoxe esquecida, 
deixou no seu testamento millóns de reais para repara-las desfeitas sucedidas 
no patrimonio das varias ordes relixiosas en Santiago, primeiro por mor do 
saqueo executado polas tropas francesas e algúns anos despois polo feito único 
da Desamortización. 

O túmulo está rematado por albeira cruz latina e por baixo dela unha coroa 
de loureiro. Ámbalas dúas sobre unha urna funeraria de mármore branca, deco
rada co anagrama de Cristo que orlan palma e loureiro, anoados por amplo lazo. 

Unha sinxela inscrición recordaos feitos en castelán así: 

Aquí xacen os restos mortais dos Sres. D. Manoel García Pan a mais 
de seu irmán D. Gregario, naturais ámbolos dous da cidade de 
Santiago, restauradores desta Casa e Templo e insignes pala súa 
cristiá caridade. 



O primeiro deles finou o 2 de xullo de 1859 e o segundo o 2 de marzo de 
1850. 

Os seus t estamenteiros, de acordo con esta Comunidade de PP. Francis
canos, trasladáronos a este lugar o 29 de maio de 1896 en testemuño de grati
tude perpetua . 

Requiescant In Pace. 

Non podía ser menor a gratitude dos franciscanos, tanto en nome propio 
coma no de tódolos santiagueses, xa que os recursos doados por García Pan ser
viron para rescatar moitos edificios monumentais da Cidade Apostólica da ruína 
que semellaba inminente e incluso para atende-la restauración de obxectos 
artísticos do naso especial interese coma os xa amentados órganos de Belvís e 
Santa Clara A Real. 

Sirva de cur ta relación entre outros moitos beneficiados, amais do de San 
Francisco, as igrexas e conventos de Santo Agostiño, Santa Clara, Belvís, 
Orfas .. . , capelas, hospitais, asilos , escalas, axudas ~omésticas e académicas a 
familias sen recursos, hospicio de San Domingos de Bonaval... 

No que se refire a este último, cómpre recordar que D. Manuel García Pan 
ncargouse persoalmente, e ata o seu pasamento, de custea-la viaxe e tódolos 
· tos que tiveron, ó longo de t res anos, as primeiras cinco Fillas da Caridade 

que chegaron a Santiago nos primeiros días do ano 1856 para encargarse de 
atende-los nenas e nenas orfos da cidade. 

Mais volvendo ó templo franciscano e sen falar xa dos retablos nin da moi 
boa imaxinería, o interior do mesmo, dunha lonxitude de sesenta e seis por vin
teseis e medio metros, distribúe a súa planta de cruz en tres naves, cruceiro a 
mais presbiterio, que está separado del por un moi xeitoso enreixado de ferro, 
labrado en Carril, se ante porto mariñeiro de moito creta agora non menos pór
tico das glorias desa vizosa terra de Arousa. 

Da grandiosidade da nave principal da igrexa de San Francisco abonda 
dicir que ten máis de catorce metros de ancho e vinteoito de alto. Sobre as naves 
laterais, máis estreitas e baixas, fican as galerías e o coro, no que se atopa o naso 
amigo o irmán órgano, próximo á tumba dos García Pan e en mediano estado de 
saúde. 

O órgano de San Fr ancisco é un instrumento alemán de fins do século XIX, 
facturado polo organeiro P aul R. Ibach, da Casa "Richard Ibach" de Barmen, na 
data de 1890; fica no terceiro arco da parede oeste da galería alta da igrexa, en 
fronte dos restos do órgano antigo. 



S. FRANCISCO DO VALDEDEUS. Órgano de Paul R. Ibach (1890) 



Con respecto a este, descoñecemos outros datos, agás que fara construído 
polo organeiro franciscano Frei Felipe de la Peña, posible descendente ou fami
liar do mestre Alberte de la Peña, no ano 1787 ou 88. 

Segundo Frei Atanasia López, a controversia relativa ó ano exacto de cons
trucción provén da fonte orixinal -Libro Becerro, fol. 38v, Ms. da Provincia de 
Santiago-, pois que nel inscríbense os dous parágrafos contradictorios que se 
reproduccen a continuación: 

El mismo año de 1787 y siendo Guardián el referido P. Fr. Miguel de 
Porras se hizo el órgano; hízolo el P. Fr. Felipe de la Peña, Religioso 
de nuestra Orden, que le comcluió al ario siguiente e 1788. 

Concluyóse la obra del organo día siete de Junio del año de mil sete
cientos ochenta y nuebe, siendo Guardián el M.R.P. Fr. B enito 
Lemas, Doctor Theologo y Cathedratico de Theologia por el Rey en 
esta Universidad de Santiago. 

Este órgano de Fr. Felipe de la Peña supliu a un desafortunadamente per
dido instrumento da igrexa antiga, que fara contratado polos franciscanos ó céle
br organeiro da Catedral compostelá Manuel de la Viña no ano 1713, pala con
tí de vinte catro mil reais e coa abriga de tela rematado no mes de abril de 1714. 

Couselo Bauzas dá novas precisas das características que tiña de posuí-lo 
órgano de Viña: 

Se compondrá de un flautado natural de entonación de trece palmos; 
otro flautado de violón unisonus del sobredicho; un rexistro de octa
va real de mano entera; otro rexistro de docena de la mano derecha; 
otro de quince en la mano yzquierda y en la derecha le acompañará 
a dicho rexistro la diez y novena; más otro rexistro de la diez y nove
na, que irá de por sí en la mano yzquierda. 

Otro rexistro de compuertas de lleno de mano entera, que será su 
composición de cinco caños por tecla, entrando su primera especie 
desde la veinte docena; otro de címbala y sobre la cima de su com
posición de cuatro caños por tecla de mano entera; otro de corneta 
real de mano derecha de siete caños por tecla, entrando su primera 
especie unisonus del flautado. 

Item otro rexistro de ecos, contra ecos y suspensión de boi y benzo de 
dicha corneta real de seis caños por tecla, entrando su composición 
unisonus de la sobredicha, para que sea más apropiada su ymitación. 



Otro rexistro de trompeta real de mano entera; otro de clarín de 
mano derecha; un rexistro de dulzaina de mano entera; otro de trom
peta magna de mano derecha; otro rexistro de bajoncillo de mano 
yzquierda. Dos timbales requintado el uno De-la-sol-rre y el otro de 
A-la-mi-rre. 

Item otro rexistro de pajarillos con la tecla al pié. 

La fachada de dicho órgano se ha de componer de cinco castillos, que 
vestirán los caños del flautado de trece de medio abaxo, y asimismo 
algunos de la octava real; y se colocará en dicha fachada el clarín y 
la trompeta magna en forma de artillería. 

Todos los referidos rexistros han de ser partidos, siendo la entona
ción del órgano natural fa de octavo tono en ge o al re vd. 15 

El teclado ha de ser hueco y los negros embutidos. Han de ser tres 
fuelles en proporción correspondiente a la magnitud de dichos rexis
tros y los movimientos de ellos de hierro. 

O contrato estipulaba que este órgano debería ocupa-lo mesmo lugar na 
parede da antiga igrexa conventual, en fronte da porta principal da fachada, que 
ocupara outro instrumento anterior, do que sabemos estaba na igrexa de San 
Francisco en 1669, nos tempos do afamado organeiro galego Baltasar Machado, 
quizais o seu facedor, pois que nese ano contratou un órgano para a capela do 
Grande Hospital Real de Santiago "da mesma feitura e forma a mais cos rexis
tros que posúe o de San Francisco". 

Este apuntamento, facilitado polas notas do arquiveiro compostelán D. 
Pablo Pérez Costanti, permite aventura-la hipótese devandita, de que fose o 
mesmo organeiro Machado o autor do instrumento no século XVII. 

O órgano actual de San Francisco está configurado máis como un instru
mento moderno que romántico, provisto de transmisión pneumática, proporcio
nada no seu día pola "Casa Walker", e dotado dunha caixa de madeira espida, 
esculpida en estilo neoclásico, dunha altura de cinco metros e medio por catro 
oitenta de latitude. 

A fachada resulta dividida pola tubaxe horizontal, disposta en orde dupla, 
en dous corpos: no distal fica a consola de madeira espida, sen ornamentación e 
sen pedestal, de case metro e medio de alto por un de ancho. Así mesmo, de 
madeira espida e acolledor dunha tubaxe vertical, o corpo superior está dividido 
en cinco tramos, con disposición 5/11/5/11/5, dos que os medíais semellan quedar 
algo remetidos. 

15 ¿Ge-sol-re-ut? (E .J.G. ). 



Este carpo superior vese rematado por unha especie de cristería orna
mental, que engade tres arcos curvos coas correspondentes superestructuras 
decorativas, deseñadas para cubri-los tramos central e laterais . A central, que 
porta un medallón orlado coa Pamba do Espírito Santo, é de maior tamaño cás 
laterais, de equivalencia análoga. 

O instrumento, un pouco escaso dos coidados que cómpre ter para 
acada-lo mellar estado de saúde, resulta ser de moi bo aspecto aínda que un chis
co feble para as necesidades do vasto templo franciscano, de acústica tamén algo 
complexa. Mais abonda para proporcionar ó organista tódalas posibilidades que 
seguen: 

Dous teclados, cunha extensión de cinco oitavas e sete notas, a mais peda
leiro de dúas oitavas. Canta con corenta e dous xogos, dos que doce son para a 
cadereta, catorce para o órgano maior e nove para o pedaleiro. 

A principal disposición é como se indica a continuación: 

T. I (CADERETA): 

l. XOGOS LABIAIS : Frautado de 16', frautado de 8', oitava de 4', docena 
de 2'2fs, quincena de 2', cheo de catro ringleiras, baixón de 4 canos, frauta doce 

de 4', nasardo de 5'1/3, violón de 8', viola de gamba de 8' e corneta de 5 canos. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Trompeta magna de 16', trompeta real de 
8', trompeta de batalla de 8' e clarín de 8' . 

3. OUTROS: Orlo de 8'. 

4. EFECTOS: Trémolo. 

T. II (ÓRGANO MAIOR): 

l. XOGOS LABIAIS: Violón 16', frautado de violín de 8', oitava de 4', doce
na de 2' 2/3, quincena de 2', violón alemán de 16', violoncello de 8', violín de 4', 
voz celeste de 8' e corneta inglesa de 4'. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Fagot de 8', óboe de 8' e voz humana. 

3. OUTROS: Frauta escura (Harmenflote) de 2' e corno de rebezo. 

PEDALEIRO: 

l. XOGOS LABIAIS: Contrabaixo de 16', unísono de 8', oitava de 4' . 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: bombarda de 16', trompeta de 8' . 

3. OUTROS: gaita galega e paxariños (falta). 



12. LEDICIA NO PAXARECO 

... a través de las nieblas, que envolvían torres, ciniborrios, balaustradas 

atrevidas y graciosas labores ... 

Rosalía de Castro 

¡Ave María Purísima! A choiva miúda, pingante nas lousas de chapacuña 
e nos cascos de cabalas, fungantes tralo esforzo de subi-la costa das Rodas en 
mañanciñas frescas de tempos idos, devalaban o "allegro" dos seus sons, para 
responde-lo ¡Sen pecado concibida! , ó pasar por diante da Virxe do Carme de 
Arriba. Pois daquela ningún compostelán, nin alto nin baixo, era quen de facelo 
sen descubri-la cabeza, como sinal de respecto, naquel antano de hai un século, 
que latexa aínda hoxe no fondo morno dos ruares santiagueses. 

Algúns falan que é cuestión de carácter, pois que na súa lingua os fillos de 
Albión toman os paseos do mesmo xeito, funcional e benfeitor, con que tamén 
toman o té. Mais, pola contra, nós, que somos un chisco rumbosos, amais de ir 
de vagar dámolos de balde. E mesmo nos gusta impregnar tódolos sentires neles , 
co gallo de que os praceres decatados non se vaian, serrón que permanezan na 
sempre feble memoria nosa. 

¡Cantos gozos ternos sentido naquelas rutas santiaguesas da primeira 
mocidade, sempre na compaña guiadora dalgún libriño como aquel de D. Román 
López y López, que facía alumear "El Sol" por tódolos recunchos da cidade, alén 
da sempre súa librería dese nome, que aínda pervive preto do Toural e na rúa 
das Orfas, da man sucesoria do sobriño neto Román, fillo daquel famoso 
Antoñito del Sol, escritor e violinista na súa xuventude, que asinaba coa maior 
humildade como "A. de Patiño Abalo". 

Ou aqueloutra Guía de Santiago e dos seus arredores que, chea de anun
cios confeiteiros daquela "Dulce Alianza" que ficou na rúa do Vilar, durmiñaba 
na nosa biblioteca familiar e era froito da pluma e das inquedanzas de dous ilus
tres académicos da Minerva fisterrá, que percorreran os vieiras da cristiandade 
alá polo ano 1875. 

A orixe do Carmelo (do hebreo "Karm-El" ou "A viña de Deus") provén do 
monte, mellor dito cordilleira, deste nome, que se achega ó mar Mediterráneo 
dende os montes de Samaria e separa as chairas de Esdrelón e de Sarón. Ós pés 
do Carmelo, Haifa na terra de Israel e o mar infinito. 



Ergueito no Carmelo, dende hai séculos, fica aquel faro altivo, que leva 
servido de guía a tantos navegantes. Por dentro do Carmelo, as covas dos profe
tas como E lías "o da Espada de Lume", aquel anacoreta que, no nome do Deus 
único, retou e destruíu as argucias dos catrocentos cincuenta sacerdotes de Baal, 
protexidos do rei israelita Ajab e da súa dona, a fenicia Jezabel. 

En fronte do Carmelo amorríñase San Xoán de Acre -a vella Tolemaida-, o 
derradeiro suspiro dos cruzados. E sobre el a "Stella Maris" -a "Estrela do Mar". 
Toda a mística e a espiritualidade conxuntamente encarnadas ou empedradas 
na basílica do mosteiro carmelitano, que evoca a orixe desta orde relixiosa. 

A orde foi fundada por algúns cabaleiros cruzados, que quixeron imita-la 
vida de pobreza eremítica do santo Elías, e consolidada despois polo prior San 
Brocardo e por San Simon Storch ou Stork, que recibiu o escapulario da Virxe do 
Carme e foi chamado "cegoña" (storch ou stork) por aniñar no curuto da serra 
carmelitana. 

A igrexa do Monte Carmelo ten forma de cruz grega, co altar maior elevado, 
pois por baixo xace a cova de Elías. Nun trono érguese a imaxe da Virxe do Carme, 
co neno nos xeonllos e o escapulario na man-dereita. Aínda resoan nos nosos oídos 
a fermosa e ben afinada polifonía dos cantos marianos que entoaban peregrinos 
polacos e tivémo-la sorte de escoitar cando entramos por primeira vez nela. 

Coa mirada sempre posta nos ceos límpidos que están por riba do 
Carmelo, chegaron as Carmelitas Descalzas a Santiago de Galicia, para viviren 
as moitas estreituras fundacionais, ocorridas na primitiva casa do Coronel de 
Milicias D. Manuel Xosé de Aguiar, que segue en pé en fronte do pazo de San 
Roque. 

¡Quen lle ía dicir á fundadora dona M.ª Antonia de Xesús! -a primeira e 
meirande mística galega a mais autora da Edificación Espiritual- que a severi
dade neoclásica faría pronto berce e oratorio perdurable para as fillas na horta 
de recreo do señor Conde de Friegue, D. Xosé Ozores e Soutomaior. 

E así ocorreu no ano de Deus de 1758, baixo a protección do "padriño" San 
Xosé e na amizade daquela torneira que ten historia singular no "Libro do 
Becerro", fedatario de todo o que leva acontecido nesta morada de paz, flor da 
esperanza para cantos coñecémo-las treboadas do século. 

Así se conta nos folios 15 e ss. do "Libro de Defuntos" ou do "Becerro" do 
Convento do Carme, a historia da Venerable Madre María Tereixa de San Xosé, 
dona María Francisca no mundo, nada en Santa Cristina de Lavadores no ano 
1702, como filla lexítima do matrimonio composto polos nobres D. Gregorio 
Rosales e Figueroa e dona Isabel María Ozores. A Madre María Tereixa, que foi 
a cuarta das relixiosas falecidas no Convento compostelán, entregou a súa alma 
ó Creador na mañanciña do 15 de maio de 1775. 



De rapaciña e sendo moi nova 

... tal era a súa devoción (a da familia) ... que nun ano estéril de viña 
daban todo o que se podía gastar na parroquia para calquera sacer
dote que fose celebra-la Misa e premioulles Deus esta devoción, pois 
un pipote de viña que tiñan despois de gastar del moito tempo e dici
los criados que estaba xa rematado non foi capaz de esgotarse ata 
que coa nova colleita puideron repoñe-lo viña. 

Despois, xa de rapaza, María Francisca foi vivir coa Señora Marquesa de 
Valladares, dona Catalina Sarmiento, e alí: 

... Posuía a Marquesa no seu oratorio un Nena Xesús napolitano moi 
fermoso, ó que lle tiña grande devoción e que resultou quebrado nun 
dedo despois de que unha doncela acabara de limpalo . 

... Sabedora a nasa Madre María Theresa do feíto porque llo dixo a 
doncela, ofreceuselle 'pois veño de recibir ó Naso Señor e como estivo 
na miña lingua, tocando con ela o dedo haberá de compoñerse'. 
Tomou o dedo e fixo aquilo que inspiraba nela a súa fe e o dedo que
dou pegado, sen que fose coñecida a desgracia por ninguén máis. 

Máis tarde aconteceu que María Francisca Rosales desexou entrar en reli
xión e toma-lo hábito carmelitano e como, despois de esgota-lo ano de noviciado 
en Valladolid e por mor de circunstancias adversas, non conseguise reuni-la dote 
para profes ar 

... comezou a facer unha novena ó naso Pai San Xosé e estando ne la 
chegaron ó torno e preguntaron cánto faltaba para o dote da novicia. 
Respondéulle-la torneira o que tiñan axustado, púxollelo lago no 
torno e deu a volta. Preguntoulle quén era e respondeulle que se cha
maba Xosé e despois marchou sen poder saber xamais quen fara. 

Xa en Santiago e como a Madre María Tereixa era devotísima de San 
Xosé, anhelaba a calquera custo ve-la imaxe do Santo no templo compostelán e 
por iso rogoulle á Prelada que fixese realidade o seu desexo, para o que non con
seguiu licencia, por non lle querer causar molestias ós benfeitores. Mais a 
Prelada díxolle tamén: 

... -Se a vasa reverencia fiase un pouco de bo fío e despois o vendera, 
dese xeito daríalle a licencia-. 

Meu di to, meu feíto, (a monxa) busco u liño e púxose a fiar, de mane i
ra que puido xuntar un pouco e vender algunhas onzas, encargou 
lago a imaxe e comezou a xunta-las esmolas ata que puido pagarlle 
ó mestre. 



Tallou este mal a imaxe de San Xosé e de tal xeito fea que, cando lla 
trouxo, quedou a Madre (María Theresa) chea de tristeza e pesadu
me ... Mais algúns poucos meses despois chegou un (certo) crego pobre 
pero devoto, pedindo licencia para leva-lo Santo da igrexa para com
poñelo. 

Levouno a un bo escultor que fixo un traballo primoroso; e como a 
Madre adquirise un retablo que estaba aínda por dourar, o mesmo (e 
descoñecido) benfeitor douroullo amais fixo de prata a vara, azuce
nas e coroas do Santo e do Nena, sen saber quen fara ... 

... e cantas causas e felicidades viñan á casa, todo llo atribuía ó Naso 
Pai San Xosé, que sen dúbida tivo sempre moi especial coidado da 
súa devota. 

Xunto coas da Virxe do Carme, Santo Elías, Santo Eliseo a mais outras de 
moi boa traza, a imaxe de San Xosé segue a estar na igrexa, que ten forma de 
cruz latina con bóvedas moi xeitosas e preciosa cúpula de pedra. 

Alí, as máis das veces sumido en místico silencio, o órgano do Carme ten 
a súa sé no coro alto, que non por pequeneiro deixa de ter sagrario, e xunto co 
harmonio, a campá e mailas taboíñas de chamará comunidade, forma o cuarte
to instrumental do Convento. 

O harmonio fica no coro baixo, e, entre ámbolos dous lugares da oración 
entoada, atópanse as celas conventuais, verdadeiras capeliñas onde se mesturan 
as pregarias co labor calado e o repouso necesario. 

Na hortiña, a carón da casa carmelitana, aniña sempre a ledicia pois que 
no paxareco xorde, aínda na húmida invernía e por mandato das alturas, toda a 
plenitude preternatural, coa que a liturxia das estacións enche os sentidos, 
engaiola a semente na friaxe e o prometemento no bico primaveral, ata conver
telas e espallalas despois en realidades plenas, polo tempo dourado da colleita. 

O fermoso órgano do Carme de Arriba débese á autoría do mestre D. Xosé 
Otorel, organeiro que foi da Catedral de Palencia, e realizou esta obra no ano 
1868, xa na derradeira etapa do seu labor. 

Ben se pode dicir que Otorel -un dos máis prestixiosos organeiros caste
láns do século XIX- foi o continuador da liña palentina, que comeza no ano 1520 
co mestre García de Baeza, que se trasladou a Flandres no 1535 para coñecer 
mellor tódalas innovacións da organería renacentista flamenga. 

A escola palentina, moi vinculada á segoviana, incorporou máis tarde os 
perfeccionamentos barrocos iniciados, entre outros, por Frei J oseph Echevarría. 



As taboíñas carmelitanas chamando á oración 



A obra deste frade tivo como continuadores a Pedro Liborna Echevarría (con
temporáneo do salmantino-compostelán Manuel de la Viña), Pérez Molero, 

- Francisco Ortega, Xoán de Inés Ortega, Xosé Otorel mailo seu fillo Xoán e o seu 
neto Xaquín Otorel. 

Do taller de Xosé Otorel saíron abondosos instrumentos, que manteñen os 
esquemas do século XVIII, aínda que presenten certas navidades como o teclado 
de oitava normal (non curta) de corenta e cinco notas, o pedal de oitava cromá
tica (completa) mailo fol de pregamentos paralelos, colocados de xeito preferen
te no interior do instrumento. 

A Otorel gustáballe emprega-los rexistros partidos e face-los segredos mai
las corredeiras en madeiras respectivas de piñeiro e nogueira; e bastantes dos 
seus órganos son de tamaño máis ben pequeno, quizais polas minguadas necesi
dades dos lugares para os que foron concibidos. 

Outros órganos de Xosé Otorel pódense atapar en diversos templos da 
Castela, que ata hai pouco foi chamada "a Vella", e entre eles: 

En Palencia: no convento de Agostiñas Recolectas; na capela da Soidade; 
e, así mesmo, nas igrexas da Nosa Señora "De la Calle" (Palencia), e nas 
Parroquiais de Villaumbrales, Torremormojón, San Miguel de Ribas de Campos, 
Pedraza de Campos, O sorno, Cevico Na vero e Tariego; como tamén nas ermidas 
de Villacázar de Sirga, do Cristo de Torresmate en Astudillo e da Piedade en 
Herrera de Pisuerga. 

En Segovia: nas igrexas da N osa Señora do Rosario e na das Dores da 
Granxa de San Ildefonso, a mais nas de San Juan Bautista de Pedraza, de San 
Mamés de Navares de las Cuevas, de Santo Tomás de Vegas de Matute, de San 
Vicente de Zarzuela del Monte, de Santo Domingo de Silos en Santa María la 
Real de Nieva, de Santa María Magdalena de Olombrada, de San Miguel de 
Bemuy, de Santa María Mayor de Fuentepelayo, de San Vítores de Grajera, de 
San Félix de Muñoveros, da Asunción de Fuenterrebollo, de San Juan de 
Urueñas, de Hontanares de Eresma; e mesmo no Santuario da Nosa Señora de 
Hornuez en Moral de Hornuez. 

En Valladolid: nas igrexas de San Pelayo en Piñel de Abajo, de San Pedro 
Apóstol en Gatón de Campos, de San Miguel Arcanxo en Hornillos, de San 
Bernardino en Cuenca de Campos, de Velliza, de Santo Toribio en Mayorga a 
mais no Convento de Santa Clara en Medina de Rioseco. 

Consonte os desexos da Comunidade carmelitana santiaguesa, Xosé 
Otorel colocou o instrumento na parede norte do coro alto do Convento, tan lonxe 
dos ollos dos fieis coma preto do corazón das relixiosas. 



/ 
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CARME DE ARRIBA. Vista frontal do precioso órgano de Otorel (1868) 



Amais de presentar algúns problemas de afinación, por mor da situación 
~ no faiado do motoriño que conduce o aire, xa que mete po polos tubos, a conser

vación do instrumento precisou de varias obras de reforma ou limpeza, que foron 
atendidas nun principio polo mestre organeiro lucense Xosé Torrón, no ano 1955; 
despois por Gerhard Grenzing no 1969 e, no penúltimo ano, polo portugués 
Antonio Simoes, que traballou un curto tempo como discípulo do alemán citado. 

Aínda que o investigador Xoán Viaño Martínez considerara este instru
mento como moderno, para nós trátase dun órgano dos chamados polifónicos tra
dicionais, aínda que reformado e provisto despois dun sistema mecánico, que vén 
accionado agora a través dun motor eléctrico. 

A caixa é de madeira, deseñada e composta en estilo clásico, cunha facha
da de catro metros e medio de alto por tres corenta de ancho, dividida en dous 
corpos pola tubaxe horizontal, que se dispón en orde dupla. 

O corpo inferior ou distal incorpora unha consola de madeira es pida, sen 
ornamentación nin pedestal e con predominio xeométrico de liñas rectas, agás 
un amplo arco curvo situado por riba do t~clado e no que fica o atril. 

A consola carece de ornamentación e mesmo de pedestal; está integrada 
no frontispicio da fachada, posuíndo unhas dimensións de setenta e cinco por 
oitenta centímetros, entre altura e latitude. N ela fica a cadereta, cos rexistros en 
posición vertical, manténdose todos eles nun aceptable estado de conservación. 

A porción proximal da fachada, chamada tamén superior, presenta catro 
columnas de orde composta, con capiteis xónicos, que delimitan tres espacios 
intercolumnios, nos que fica a tubaxe vertical, en orde 1117/11. Con fins orna
mentais e a diferencia do distal, a madeira deste corpo non é espida serrón pin
tada e mesmo dourada. 

Os catro capiteis serven de base a un entaboamento, interrompido no 
intercolumnio central por un espacio, rematado en forma de arco curvo, por mor 
da maior lonxitude dos tubos acollidos nel. Por riba do entaboamento atópase un 
frontón así mesmo curvo, orlado e decorado con sete estrelas de sete puntas cada 
unha, pintadas e trazadas en topografía de lixeiro arco. 

Os medios sonoros achegados polo instrumento e que indican con bo xeito 
as súas posibilidades fónicas son: 

Teclado único partido sen pedaleiro, dunha extensión de catro oitavas e 
media e dotado con dezaseis rexistros, oito para cada man. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13' (bis), oitava de 4' (bis), quincena de 
2', ch eo, violón (bis), tapadiño, pífano e corneta. 



CARME DE ARRIBA. Rexistros orixinais do órgano histórico (Xosé Otorel, 1868) 



2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompa real (bis) e clarín. 

Os xogos indicados como bis repítense en ámbalas dúas mans. A quincena 
e o tapadiño pertencen á cadereta e as demais voces son solistas, mesturándose, 
ben coa man dereita ou ben coa esquerda, coa frauta ou co violón. A trompa real 
soa invertida. 

Cómpre recordar que os rexistros partidos -outro dos sinais que persona
lizan a moitos instrumentos históricos españois- constitúen unha das grandes 
innovacións da escola organeirística castelá no século XVI. 

Como este órgano non pode ser empregado en concerto, pola estricta regra 
das Carmelitas Descalzas, recomendámo-la asistencia a algún culto carmelita
no, para que o amigo lector poida comproba-la beleza e maila ampla sonoridade 
do frautado de 13' e tamén a limpideza polifónica <leste xa antigo instrumento 
cando soa nas mans da Prioresa e en loanza de Deus. 



13. TRALAS PEGADAS DO EMPERADOR 

... en la iglesia, las desiertas naves parecían agrandarse hacia el fo ndo; 

las gruesas pilastras, las sencillas arcadas ... , las sombras que las colum

nas proyectaban se tendían .. . igual que negros g igantes sobre el suelo de 

m ármol; todo era silencio. 

Rosalía de Castro 

Tralas pegadas do Señor Emperador D. Carlos V encamíñanse os nosos 
pasos na procura do antigo mosteiro de San Lourenzo de Trasouto, gardián vello 
de compostelanidade, ergueito en altas dignidades de humilde austeridade fran
ciscana, aristocrático silencio e recordos da Casa de Altamira. 

En .San Lourenzo fica o marco occidental, límite certo, para o medrado 
Campus .Sur da pentacentenaria Real Universidade santiaguesa, e, así mesmo, 
en San Lourenzo dorme o tempo no seu leito, mesmo a carón tanto das ciencias 
positivas coma da maxia enxebre, esconxurada polos derradeiros carballos dun 
souto ·quizais druídico e milenario. 

As benéficas influencias científicas e esotéricas, subliñadas por nós ares
tora, deberon ser tidas en conta polos Dres. D. Fernando Alsina e D. Antonio 
Martínez de la Riva, cando preto da carballeira fundaron o "Sanatorio Cirúrxico 
de San Lourenzo", a segunda das clínicas galegas que iniciaron, co século XX, as 
modernas técnicas curativas, conxugadas coa destreza artística de bos profesio
nais, ben afeitas a empregalas . 

O lugar do Sanatorio, hoxe desaparecido, acaba de ser ocupado por un 
Instituto de Bacharelato, e ás angustias dos doentes e ás ledicias polas curacións 
seguen agora os anapelos da rapazada e maila satisfacción polos. aprobados, aca
dados sempre e por suposto polos moitos méritos discentes da xuventude animosa. 

Quedan xa no recordo as histo.rias de amor e guerra do Bosque da 
·Condesa, que se contaban aínda hai pouco; e, así mesmo, as anécdotas simpáti
·cas do xinecólogo D. Antucho de la Riva, co seu sorriso por baixo do amplo hi.go
te albeiro, toucado decote con señorial sombreiro e mellor revestido, ás veces , 
dunha elegante capa española, repartindo tarxetas de visita a algúns amantes 
ansiosos. E tampouco restan nítidos os afáns guerreiros da mocidade adolescen
te do barrio, aquela da que nos advertían os nosos devanceiros , sempre preocu
pados pola seguranza duns cativos, pouco afeitas a se defender por si mesmos. 



Do tal xeito, os recordos perdéronse igualmente para Frei Xosé Mera, o 
frade franciscano descubridor, no século XIX, das propiedades e beneficios das 

· augas ferruxinosas de Bar, que chegaron a facer das marxes do Sarela amais da 
veciña encosta do monte Pedroso, lindeira co suburbio sanlourenzán, un conco
rrido paseo de augüeiros convictos, raparigas cloróticas, mulleres anémicas e 
xentiña afanosa por conservar ou recupera-la saúde. 

Entre eles podíanse ver bastantes axexadores en pescuda-lo verdadeiro 
estado dos coñecidos coma doutros, que non adoitaban amasar á malsanía da 
curiosidade senón longas mangas de levita, chambras escuras e saias, cubrido
ras de segredos, ata os pés. 

Tamaña discreción revolvíase, no verán, con panos de cores non tan seve
ros, que se mesturaban, de xeito ledo, cos sorrisos das doncelas e dalgunhas 
damas de abano, sabias dominadoras da corneta silenciosa, tan capaz de sinalar 
cos seus toques "diana" ou "retreta" coma de impele-lo asalto directo a fortalezas 
máis ou menos amuralladas. 

A data de fundación do mosteiro de San Loure.nzo achégáse ata os primei
ros anos do século XIII, da man do bispo zamorano D. Martín Arias e baixo a pro
tección reguenga de Afonso IX. Con posferioridade e durante latos séculas, 
dende fins do XIV ata a desamortización do XIX, Trasouto pasou a ser eremito
rio e convento franciscano, afillado ó principal santiagués do Valdedeus. 

No manuscrito orixinal de Xerome del Hoyo, redactado no ano 1607 e 
transcrito polos Profs. Rodríguez González e Varela Jácome, transcríbense os fei
tos da seguinte maneira: 

Este monasterio de San Lorenzo es de frailes de la orden de francis
canos recoletos. Está extramuros desta r;iudad, como se sale della por 
el barrio de las Huertas hacia el Poniente. Estará de la ciudad como 
un tiro de mosquete y su fundación fué desta manera: 

El señor Arias, obispo de Zamora, fué natural desta qiudad de 
Compostela y viéndose viejo y enfermo pidió licenci0:._ al Papa para 
dexar su obispado y retirarse a acabar los días que le quedaban de 
vida a esta qiudad de Santiago. El Papa movido de sus ruegos y cau
sas que le dió para dexar el dicho obispado le dió la dicha licencia y 
habiéndola obtenido, el dicho Obispo don Martín Arias dejó el obis
pado de Zamora y se vino a Santiago. 

Para acabar la vida con quietud, cosa de tresr;ientos pasos desta qiu
dad, con su propia hacienda, edificó una iglesia y casa a modo de 
monasterio y la iglesia fué de la advocación de San Lorenr;o. Y en 
ella fundó y dotó tres gruesas capellanías, para que perpetuemente 
viviesen en ella tres clérigos que dixesen misa y las horas canónicas 
todos los días por su ánima. 



Y dexó por patronos desta iglesia, casa y capellanías y capellanes al 
Arqobispo de Santiago, que entonces lo era el señor Pedro Muñiz el 
Nigromántico y al Cabildo de la Apostólica Iglesia de Santiago, 
como todo ello consta de su testamento y otras escrituras y de un pri
vilegio del rey don Alfonso el nono, su fecha (fol. 82, u.) en Zamora a 
20 de agosto, era de 1254 ... 

... Y reducida la era al año de nacimiento de Nuestro Redentor fué el 
año 1226 ... 

. . . Después de haber fundado la dicha iglesia y casa y capellanes el 
dicho señor Obispo Martín Arias murió y se mandó enterrar en ella. 

En este tiempo estaba recluso en esta iglesia y casa de San Lorenqo 
el señor Arqobispo Pedro Muñiz el Nigromántico, por orden y man
dado del Papa por ciertos excesos que había hecho y cometido, el qual 
como uió muerto el fundador usando de su poder y derecho, que era 
de patrón, hizo algo más en la dicha casa y la dió y donó con toda la 
dicha iglesia de San Lorenqo a los Padres de San Francisco, para 
que en ella ueuiesen y les seruiese de monasterio. 

Sendo reconstruído xa polo Arcebispo Monroy e trala exclaustración, San 
Lourenzo foi adquirido pola Señora Duquesa de Medina de las Torres, na súa 
calidade de descendente dos Condes de Altamira, antigos patróns do mosteiro, 
que ela restaurou como pazo; mellorando a igrexa cos retablos, imaxes e sepul
cros do derrubado convento sevillano de San Francisco, que foron trasladados a 
Santiago no ano 1883 e colocados no lugar que ocupan hoxe polo bo carpinteiro 
que foi Agustín Rodríguez, coa axuda do franciscano Freí Xosé Rodríguez, fixo a 
restauración escultórica o artesán Vicente Picón, que ata daquela endexamais 
traballara o mármore. 

A relación da Casa de Altamira co mosteiro comezara xa no século XIV, 
cando, renunciando a tódolos seus moitos bens mundanos, profesou como frade 
menor Freí Gonzalo Mariño, parente do primeiro Conde de Altamira, D. Lope 
Sánchez de Moscoso, que se converteu no grande benfeitor da institución; pois o 
Conde de Altamira custeou grandes obras de reconstrucción e ampliación dos 
edificios, facendo asemade doazón do bosque, terras e horta anexas e tamén de 
bastantes recursos para socorrer ós pobres e para asisti-los doentes que acudían 
ó convento pedindo axuda e socorro. 

De xeito relevante, no conxunto de San Lourenzo salientan a cor e formas 
do retablo maior, esculpido, no primeiro cuarto do século XVI e en mármore das 
canteiras de Carrara, por dous artistas xenoveses, chamados Giovanni de Aprile 
e Pier Angelo della Scala; así mesmo facedores, ámbolos dous, das belidas e nobi
lísimas estatuas orantes dos Señores Marqueses de Ayamonte, D. Francisco de 
Zúñiga e Guzmán e maila súa dona Leonor Manrique de Castro. 



SAN LOURENZO DE TRASOUTO. Altar de Giovanni Aprile e Pier Angelo della Scala (s. XVI) 



O devandito retablo maior, de estilo renacentista, consta de dous corpos , e 
cada un con catro columnas compostas, que dan marco a unha fornela triparti
ta. Nela sitúanse escenas diversas da paixón do Señor Xesús, sendo a principal, 
no centro, a que representa o cumio da expiración de Cristo no Calvario, con 
María e Xoán a cada lado. 

A igrexa actual, en forma de cruz latina, data do século XVII e foi cons
truída en riba doutra de estilo románico, da que restan bastantes vestixios, como 
o pórtico de arcos abucinados. Co maior dos agarimos coidan agora dela os Sres . 
Duques de Medina de las Torres e de Soma, D. Francisco Ruiz de Bucesta e D.ª 
Luz de Mora e Aragón, que prestan nas necesidades cotiás do mantemento as 
propias mans, cando fan falta. 

Por riba da nave maior discorre unha galería aberta, á maneira de coro 
alto, coa súa varanda, e alí, retirado por mor dunha xubilación forzada pola 
idade, doente mais enteiro aínda que enferruxado, fica o vello órgano francisca
no, seráfico na mudez silenciada, rogando porén cos ollos baixos o seu espertar. 

O instrumento, de autoría descoñecida, ben podería gardar relación cos 
organeiros da Orde de Frades Menores Frei Simón Fontanes, que percibiu a con
tía de 43.952 reais pola construcción do órgano maior da Catedral de Ourense 
entre os anos de 1731 a 1734, ou Frei Felipe de la Peña, autor doutro instru
mento para o Convento de San Francisco de Santiago, rematado no 1789. 

Trátase dun órgano de estilo barroco e dos chamados polifónicos, con caixa 
de madeira, dimensións de 3'50 metros de alto por 2'90 de ancho e un metro 
aproximado de profundidade, e dotado de sistema mecánico . 

A fachada, de madeira pintada, consta de tres corpos: no baixo, e integra
dos no seu deseño, fican a consola a mailos tiradores dos rexistros, en posición 
vertical en ámbalas dúas bandas do teclado, salientando a severidade da deco
ración xeométrica. 

No medio destacan a tubaxe vertical á vista e dous anxos gardiáns, cada 
un á súa beira, en situación lonxitudinal e actitude de movemento. As insercións 
minguantes dos tubos determinan dous espacios triángulo-rectangulares late
rais ornament ados e con base, cada un deles, na hipotenusa. 

O corpo superior enmarca os tubos centrais, máis longos, como asemade 
os xa ditos triángulos do treito medio. Este corpo distribúe unha cornixa a dous 
niveis, delimitados por xarróns laterais, e coroada por tres medallóns, de orna
mentación complexa extensiva a toda a cornixa e alusivos á Orde Seráfica amais 
á Casa de procedencia. 



O órgano de SAN LOURENZO DE TRASOUTO, aínda perfectamente recuperable (s. XVIII-XIX) 



A consola, dunhas medidas de 61 x 75 x 9'5 cm, posúe un teclado partido 
único, cunha extensión de catro oitavas e media, e pedaleiro de trece contras. Os 
recursos fónicos dependían de vinte rexistros, nove para a man esquerda e once 
para á dereita. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13' (bis), oitava de 4' (bis), docena, quin
cena (bis), decinovena, vintedousena, cheo, frauta e corneta. 

Efectos: Ecos de corneta. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Baixonciño, trompeta real, clarín, voz 
humana (bis). 

Cando iamos falando con aquel bo amigo que foi D. Xosé Filgueira 
Valverde dos nosos progresivos achados documentais, referidos ós quince órga
nos históricos composteláns, ó grande polígrafo gustáballe evoca-los seus moitos 
recordos, relativos a eles, e máis dunha vez facía alusións ó son singular do órga
no de San Lourenzo de Trasouto. 

A dicir verdade, se os vinte rexistros, cos que contaba, abondan para 
abranguer con fermosura o singular repertorio organístico ibérico tradicional, 
tamén resulta certo que as especifidades das combinacións nas voces e mesmo a 
contía sonora do instrumento resultan axeitadas a esta igrexa monumental, 
tanto coma luva á man ou alferga ó dedo. 

Ademais de todo iso, a fortuna e tamén o persoal coidado do Sr. Duque de 
Soma permitiron que o instrumento permaneza enteiro, pois que ata mesmo 
mandou garda-las mínimas pezas, que se foron fragmentando, tal como nos 
amosou na visita que, para mellor coñece-lo órgano, fixemos hai un tempo na 
privilexiada compaña de D. Ramón González de Amezúa, tan abondosa na aleu
ta sabedoría organística coma na garrideza da afabilidade súa connosco. 

Estamos perante outra mágoa do patrimonio cultural, pois que no caso 
singular do órgano de San Lourenzo estamos ben seguros de que ningunha difi
cul tade técnica se opoñería a unha restauración cabalmente realizable, no máis 
rigoroso sentido histórico-artístico. 





14. TAFALLUS FECIT 

El viajero se detuvo indeciso algunos instantes y, al fin, entró también a 

visitar. .. 

Rosalía de Castro 

Na rúa do seu nome, moi preto da igrexa de San Miguel dos Agros, atópa
se a chamada "Casa Gótica", que algunhas fon tes tradicionais recordan como 
"Palacio de Don Pedro"; aquel rei medieval, primeiro do seu nome entre os 
monarcas de Castela, que tivo por sobrenome o cualificativo de "Cruel", por dicir 
algúns que facía case chourizos cos seus inimigos. Mais como queira que a polí
tica se xogase, xa daquela, alomenos entre dous partidos ou tendencias antagó
nicas, tampouco deixa de ser verdade que o <lito D. Pedro fose chamado por 
outros o "Xusticeiro". 

Outras tradicións sitúan na "Casa Gótica" o lar de D. Fernando de Castro, 
pertegueiro maior da Igrexa de Santiago e delegado rexio na cidade, que tivo 
protagonismo certo nas loitas dinásticas entre D. Pedro amais D. Henrique de 
Trastámara. 

Este singular exemplo da grande beleza que deberon te-los moitos edifi
cios palacianos e burgueses da Compostela do medievo data dos séculos XIV-XV, 
se ben do antigo conxunto arquitectónico restan soamente un cubo debo tama
ño e un torreón debela fiestra oxival, coa súa cornixa e fermosos canzorros no 
tellado. 

O conxunto serve arestora de pórtico e acubillo para o Museo das 
Peregrinacións, que foi proxectado e construído na metade do século que está a 
piques de rematar, consonte os planos dos arquitectos Pons Sorolla e Banet, 
modificados despois nos interiores por Fernández Gago. 

Este museo sufriu xa longos episodios de silencio na súa máis ben curta 
andaina, se ben e por fortuna parece que vai ser xa unha realidade perdurable, 
trala transferencia dende o Ministerio de Cultura á Consellería homónima da 
Xunta de Galicia, na data do primeiro día de xaneiro de 1995 e pola aínda recen
te inauguración nos primeiros de febreiro do ano que pasou. 

Na actualidade o Museo das Peregrinacións acolle máis de setecentas 
obras, distribuíbles en oito salas, todas elas expresivas do enorme impacto que 
supuxeron o achado e mailo culto xacobeo na historia europea e por iso no resto 
do orbe cristián, ata converte-lo "Camiño de Santiago" nunha das máis afama
das e grandiosas rutas relixiosas do mundo enteiro. 



Nel pódense contemplar dende moedas, cerámicas ou mostras da imaxi
nería xacobea de diversas épocas, feítas en alabastro, madeira, prata, marfil ou 
acibeche, ata libros de viaxes, maquetas e restos arqueolóxicos da vella catedral 
románica de Compostela ou exemplos maxistrais da pintura renacentista como 
o "Santiago" de Xoán de Xoanes, como tamén gravados e obxectos diversos ou 
mesmo a cociña da vella casa fidalga. 

Mais no museo tamén se ten reservado lugar para a mus1ca; e na 
"Musicalidade do Pórtico" áchanse cinco reproduccións en madeira doutros tan
tos instrumentos medievais , dos vintecatro que esculpiu o Mestre Mateo na 
antesala celeste do seu egrexio portal "da Gloria". 

As reproduccións son artesanais , de moi boa execución, e renacidas na 
Compostela dos últimos anos do especial talento e das habelencias de Francisco 
Luengo e Miguel Anxo Fernández. Os instrumentos correspóndense co precioso 
organistrum do Pórtico, amais unha arpa, un salterio e dúas fídulas , unha delas 
oval e outra en oito. 

De xeito parella, alí descansa tamén un-órgano procedente da igrexa com
postelá de San Francisco, liberado do mester cotián sonoro para o que fora con
cibido polo seu facedor, o excelente organeiro D. Mariano Tafall i Miguel, que 
traballou na basílica metropolitana santiaguesa ó longo de bastantes anos e no 
t rceiro cuarto do pasado século XIX. 

Mariano Tafall naceu en Lleida de Cataluña, o 27 de setembro do ano 
1817, festa daqueles Santos Cosme e Damián, que seguen o decorrer composte
lán en efixie de pedra, dende a fachada do Hospital de San Roque. 

Quizais para eses ollos do benquerido lector, xa un pouco cansos de tanta 
leria organística, esa data resulte un chisco máis allea que para o autor desta 
páxina, pois que nela se celebra a festividade dos santos sandadores e padróns 
dos médicos, que ensinaron a curar sen outros fins alleos ós da estricta caridade, 
e tamén , por que non dicilo , na mesma data que serviu para inicia-lanosa vida 
persoal e para abrirlle-la fiestra ós fados da maridanza. 

Amais de organeiro e músico polifacético, no sentido de tocar varios ins
trumentos dende o violín ata o fagot ou achegarse mesmo á composición, 
Mariano Tafall era fillo de Ramón Tafall, natural de Agramunt, e da súa dona 
Paula de Miguel, tamén oriúnda de Lleida. Denantes de chegar a Compostela, 
Tafall pasou pola cidade bispal de Burgos, onde traballou en calidade de mestre 
organeiro e pr ofesor de música. N esta cidade casou Mariano Tafall coa súa dona 
Carme Abad e tiveron ó seu fillo Rafael, que naceu na capital castelá no ano 
1835. 



O organeiro Tafall sucedeu na Catedral de Compostela a Pedro Méndez de 
Mernies, falecido no 1853; chegou por iso a Santiago no mes de xullo de 1854, 
segundo escribiu da súa man no prego que presentou para concorrer ó concurso 
de construcción para un órgano na Capela Xeral de Ánimas de Compostela, que 
foi asinado por el na data do 4 de xaneiro de 1855. O ano 1854 foi tamén o de 
nacemento na Cidade Apostólica do seu fillo Santiago Tafall Abad, quizais por 
iso nomeado de tal xei to. 

N esa época actuaba Hilario Courtier como violín primeiro na Orquestra 
da capela catedralicia. Este afamado violinista debía ter asemade unhas boas 
facultades para a interpretación organística, pois que no ano 1858 pediu así 
mesmo ó Cabido a praza de segundo organista, co rogo de que lle fose autoriza
do compatibilizar ámbalas dúas actividades instrumentais. 

Pero volvendo a Tafall, do seu talento saíron, amais dos abondosos labores 
para a catedral santiaguesa e outros diversos proxectos e realizacións como os 
órganos de San Marcos de León e de San Nicolás da Coruña, as tarefas para 
renova-los órganos das catedrais de Mondoñedo, Lugo e Ourense; de maneira 
que o organeiro se trasladou no 1863 á Cidade das Burgas, co gallo de face-la ins
talación dos mesmos. 

En Santiago, Mariano Tafall foi veciño da Costa Vella n. º 2, moi preto do 
Convento franciscano do Valdedeus e da escaleira pina, que camiña lindeira coa 
que tamén chegou a ser Pinaria badía benedictina. Agora xa non se pode con
templa-la casa onde tiña Tafall o seu lugar de traballo , pois que a devandita edi
ficación foi derrubada nos anos sesenta deste século, cando se fixeron as obras 
para abri-la nova vía de Xoán XXIII , que abriu a cidade a tantos peregrinos e 
turistas destes tempos, que prefiren do autobús como medio de transporte. 

Os traballos do organeiro mantivéronse na Cidade Apostólica por espacio 
de vinte anos, ata o 26 de setembro de 1874, no que faleceu ós 57 anos, transco
rridos todos eles baixo o signo zodiacal de Libra, xa que nel naceu e nel finou este 
equilibrado organeiro compostelán, que nin quixo renunciarás tradicións espa
ñolas relativas á personalidade dos órganos nin tampouco ás innovacións que 
ían chegando ós poucos no século da mecánica e da explosión industrial. 

Dese xeito, se en vez de tubaxe metálica a mais teclas de madeira tivesen 
os órganos mango e caixa de pradairo, cordas de tripa e xeito de violín, ben segu
ro que o instrumento do "Museo das Peregrinacións" portaría unha etiqueta ou 
inscrición cunha lenda máis ou menos parella á que segue: 

MARIANUS TAFALLUS FECIT IN COMPOSTELLA GALLAECIAE SUB 
SIGNO IACOBI APOSTOLI ca. 1860. 



Quizais se, así mesmo, o instrumento ficara nun museo americano ou alo
menos alén pirenaico, alcanzaría unha certa consideración funcional, en virtude 
da súa exemplaridade. Mais connosco dorme en corpo, caladiño coma tantos 
outros, entre boas vontades de amosa-los tesouros aínda que sexan afónicos, pois 
que, coa présa, os visitantes dos museos tampo~co teñen moita gana de músicas. 

Sen que con certeza poidamos especifica-la data de construcción, a feitura 
do instrumento debeu cadrar arredor do ano 1860, a teor das características así 
como tamén do período de estadía de Tafall en Santiago, que durou como dixe
mos entre 1854 e 1874. A mesma data de 1860 figura na cartela museística indi
cadora. 

Trátase dun órgano polifónico doméstico, de sistema mecánico, concibido á 
maneira de armario con decoración polimórfica entrelazada, cun remate supe
rior que recorda un enreixado, valado por óvalos laureados e dúas portas, que 
ocultan discretamente e asemade danlle protección conxunta á consola e á sone
ría do instrumento, que ten unhas dimensións de máis de dous metros de alto 
pola metade de ancho. 

Na actualidade foron suprimidas as portas, que foron substituídas por un 
cristal expositor, co gallo de deixar accesibles á vista as devanditas consola e 
on ría dos tubos principais. Ben seguro que outra ou quizais outras reformas 

anteriores, que deberon afectar á funcionalidade, viñeron da man dos organeiros 
franciscanos deste século, tendo en conta o tempo transcorrido dende a data de 
feitura. E sobre iso non debemos esquece-los nomes de Frei Manuel de Herbón e 
do seu continuador nos labores, o Padre Frei Antonio Montero. 

A fachada é de madeira policromada, pintada de verde, amarelo e casta
ño-vermello. Para os efectos descritivos , pódese dividir en catro corpos diferen
ciados: 

Sobre o corpo distal verde, con decoración de dobres rectángulos en 
marrón e fins da mecánica pneumática, descansa un seguinte medio-inferior ou 
supradistal , de cor amarela e cunha consola de cadereta, na que salientan as 
teclas brancas, chapadas en marfil, das negras ornamentadas cun triángulo 
isósceles de deseño alongado a mais un punto dobre nas caras superior e 
externa. 

Por riba do teclado poden verse as letras MT, iniciais do organeiro facedor 
deste instrumento, enmarcadas nun espacio rectangular de madeira sobre fondo 
vermello, con dous pequenos rosetóns sobre idéntico fondo, un deles por cada 
banda. 



Supraxacente dos outros fica un terceiro corpo, que poderiamos chamar 
medio-superior ou infraproximal, de cor amarela e dotado de catro pilastras que 
delimitan tres espacios: un central que acolle os nove tubos maiores, e dous espa
cios laterais, ornamentados con motivos de inspiración vexetal e que conteñen 
oito tubos cada un. Sobre as pilastras xacen friso e cornixa. 

O corpo proximal ou superior repousa sobre unha cornixa ampla, en ter
mos relativos. Posúe morfoloxía xeral semellante á do corpo distal e remata 
cunha greca, de características xa descritas, trala que ficaban os tubos verticais, 
desmontados hai tempo. 

Os recursos funcionais do órgano son os que se indican: 

Teclado único a mais un só pedal, vinculado ó rexistro dos claríns. Dez 
xogos , cinco a disposición de cada man. 

l. XOGOS LABIAIS: Frautado de 13', frauta, oitava de 4' (bis ), quincena, 
cheo (bis) e violón. 

2. XOGOS DE LINGÜETERÍA: Clarín e baixonciño. 

Tendo en conta que resulta se-lo único instrumento da sala oitava que non 
está en condicións de correcta funcionalidade estimamos que o novo Museo, que 
case se acaba de inaugurar, dará pronta vida musical a este vello órgano, ben 
merecedor de facer escoita-la súa voz, en loanza dos moitos peregrinos que visi
tarán a "Casa Gótica" de agora en diante, gracias ós esforzos da Consellería de 
Cultura da Xunta de Galicia por devolverlle ó Museo das Peregrinacións a vida 
e mailas ansias de converterse en faro de transmisión da cultura xacobea. 





15. ÓRGANOS QUE FORON E XA NON SON 

... en el día tremendo, aquél en que al sonido de las cien trompetas se des

quicie el universo y los astros palidezcan y detengan en el espacio su eter

na carrera, ha de dar a los espíritus la paz que en vano buscaron sobre la 

tierra. 

Rosalía de Castro 

Con pouco que se mergulla calquera lector nas fontes bibliográficas, vai 
atopando pequenos datos ou recordos que ilustran acerca do que foi e xa non é; 
e neste paseo polos "quince órganos do noso Santiago vello" non podiamos 
deixa-la evocación dalgúns outros instrumentos que ficaron preto de nós e desa
pareceron sen deixa-lo rastro. 

O desexo, que transcende destas pinceladas, non pasa de concretar un 
modelo que parece posuír trazas imitativas, quizais polo reiterado; mais tamén 
os devanceiros se deixaron engaiolar por certas navidades, que restaron simple
mente niso , e ás veces tampouco se preocuparon daqueles que ían vir por detrás 
ou ben anclaron escasos de recursos para adicar á conservación daquilo que lles 
fora legado; coma acorre hogano connosco. 

Por descoñece-la existencia destes instrumentos musicais fóra do eido 
eclesiástico, poderíanse facer dous fatos cos órganos perdidos en Compostela: un 
primeiro con aqueles pertencentes a igrexas que desapareceron ou mudaron de 
emprego e outro referido a templos que se manteñen en pé. 

No primeiro dos fatos entrarían, por exemplo, os órganos de San 
Domingos de Bonaval, dos que existen referencias alomenos dende o ano 1533, 
do xeito que conta Pérez Costanti: 

A Pedro Velez encomendáronle en 1533 los frailes de Santo Domingo 
de Bonabal la reparación y afinación de los órganos de su iglesia, 
pagándole por su trabajo una carga de trigo (doce ferrados) y facili
tándole además los materiales que fueren menester para reparar los 
"{oles e canos". 

O devandito cronista alude despois ós mesmos organeiro e comunidade 
dominicana, nun documento asinado no 1540 perante o escribán Macías 
Vázquez: 



... quedó concertado que Pedro Vélez, durante los días de su vida, 
tendría a su cargo visitar los horganos grandes del dicho monaste
rio, dos o tres veces en el año y más si fuese necesario e tenerlos siem
pre afinados e reparados e con las diferencias e ordenes que al pre
sente tienen que son siete registros. E por razón de su trabajo e cargo 
le darán en cada año tres rapadas de centeno (nueve ferrados) e más 
todos los cueros e materiales para reparo de los horganos. E si el 
monasterio en algun tiempo quisiere mas inventar en los dichos hor
ganos, lo habrá de hacer el dicho Pedro Velez en cuanto montare su 
saber e industria pagándoselo el convento. E mas todas las veces que 
en lo susodicho entendiere, le han de dar de comer e de beber, por 
manera que en el mantenimiento de su persona no haya de gastar 
ninguna cosa. 

A verdade é que, cos sete rexistros que contaban os órganos grandes, pare
ce razoable pensar que os dominicanos, pasado algún tempo e tendo en conta os 
adiantos na organería, tratasen ou ben de melloralos ou ben de facer outros novos. 
Quizais consultarían_ para iso a Gregorio Chorén, discípulo do organeiro Vélez. 

Amais dos órganos antigos chamados grandes, a igrexa conventual de San 
Domingos contou así mesmo cun "realexo", debido a Baltasar Machado no ano 
1654, coas mesmas características que posuía o "realexo" grande, que se atopa
ba no Coro da Catedral compostelá, á beira do órgano do Evanxeo. Asinouse a 

critura perante o escribán Xoán Vidal. 

Despois, no século XVIII o Arcebispo Monroy, mesmo da Orde Dominicana, 
empregou moitísimo do seu patrimonio na reedificación do Convento e da igrexa 
de Bona val. N ela custeou, amais do retablo maior e do cadro da Virxe de 
Guadalupe, catro lámpadas de cristal e candeeiros, moitos obxectos litúrxicos de 
ouro e prata, oitocentos libros para a biblioteca e un órgano novó. Todo iso por 
un importe de setenta e catro mil ducados. 

Con bastante probabilidade o novo órgano de Bonaval debeu saír do talen
to de Manuel de la Viña, que chegou a Santiago no 1704 chamado polo Cabido 
para construí-lo instrumento do Evanxeo da Catedral. 

Téñase en conta que D. Frei Antonio Monroy rexeu a arquidiocese com
postelá durante trinta e tres anos, e De la Viña chegou a Santiago once antes do 
pasamento do arcebispo, que ocorreu no 1715. 

Se consideramos que o primeiro dos órganos da Catedral se rematou no 
1708 e o segundo foi encargado no 1712, podería ser que entrementres fixese 
Manuel de la Viña un órgano novo para Bonaval, a teor da grande satisfacción 
que acadou o seu traballo para a Catedral e que mereceu outro encargo ulterior, 
no ano 1714, para o tamén compostelán Convento de San Francisco, da Orde de 
Frades Menores. 



Unha segunda posibilidade de autoría, tampouco descartable, apuntaría 
cara ó nome de Frei Domingos de San Xosé, relixioso pertencente, coma Frei 
Monroy, á mesma Orde de Predicadores á que se adscribía o Convento de 
Bonaval, pois que este organeiro se atopaba en Santiago no 1702, data en que 
contratou a feitura dun órgano novo cos agostiños de Compostela e para o tem
plo do Mosteiro de Santa María da Cerca. 

¿Como sería, pois, o instrumento no que tocaba o organista dominicano de 
Bonaval Fr. Luis de Santa Ana nos derradeiros anos do século XVIII? 

Estimamos que o órgano de San Domingos debeu contar entre os tres 
teclados e sesenta rexistros, con que dotou Manuel de la Viña ó primeiro dos 
órganos catedralicios, e o teclado único con vintenove rexistros, que aconsellaron 
os organistas da Catedral, D. Antonio Bueno, e de San Domingos, Frei Luis de 
Santa Ana, á Comunidade Dominicana das Monxas de Belvís; encargado despois 
por elas ó organeiro D. Xosé Bieito González de Seixas. 

Por desgracia, o remate de todo iso chegou co Real Decreto do 9 de marzo 
de 1836 e maila Leido 29 de xullo de 1837, de supresión de institutos regulares 
masculinos e aplicación do producto da venda dos bens á Caixa de Amortización, 
para extingui-la débeda pública. 

De San Domingos de Bonaval foi á venda todo, pois ata levaron tres das 
catro campás da torre, deixaron a pertencente á Confraría do Rosario, que 
posuía o privilexio único de soar no Venres Santo, para convoca-los fieis á pro
cesión do Santo Enterro, e aínda pervive hoxe como testemuño daquel singular 
culto mariano dos frades predicadores. 

Outros órganos perdidos, daqueles correspondentes ó que consideramos 
como primeiro fato, foron os da Capela do Grande Hospital Real, no que Pedro 
García traballaba xa no órgano vello e en calidade de organista denantes do ano 
1597. 

Para esta antano capela e hogano sala de concertos e aula magna de 
"Música en Compostela", comprometeuse o ubicuo Baltasar Machado, en socie
dade co sobriño Xoán, a construír un órgano novo polo prezo de dous mil catro
centos reais, que tería que ser, como xa dixemos, da mesma feitura, xeito e con 
idénticos rexistros ó da igrexa de San Francisco, empregando para iso os mate
riais do órgano vello. O compromiso deste traballo foi escriturado perante Xoán 
Vázquez Mosquera o día 8 de xaneiro do 1669. 

Outro órgano novo para a devandita Capela do Grande Hospital Real de 
Santiago de Galicia foi executado, case un século despois, polo mestre organeiro 
Uxío Gutiérrez, que rematou o seu traballo no ano 1745, despois de traballar nos 
anos precedentes nas veciñas catedrais de Lugo (1737) e Mondoñedo (1742) . 

• 



No reaxuste de salarios de 1 792 aparece, referido á praza de organista: 

Tiene ración, que se considera en el valor de 1.494 rs. y 26 mrvs., y 
en razón de sueldo tiene en dinero 188 rs. y ocho mrvs., que todo hace 
la suma de 1. 683 reales. Parece al Administrador que se aumenten 
a esta Plaza 311 reales y 26 mrvs. , para que tenga y perciba en dine
ro 500 reales, y además la expresada Ración, entendiéndose ésta 
como hasta de presente. Con lo cual quedará considerada esta plaza 
en el valor de 1.994 rs. y 26 mrvs. (García Guerra, p. 458). 

Rematámo-lo primeiro dos feitos cunhas reflexións sobre outras igrexas 
conventuais que posuíron tamén órganos. Estamos a referirnos ás de Santo 
Agostiño (Padres Agostiños) e Santa María da Mercede de Conxo (Padres 
Mercedarios). 

No que atinxe ó Mosteiro de N osa Señora Santa María da Cerca, de Santo 
Agostiño, agora sé dos PP. Xesuítas e carente dun órgano verdadeiro, Couselo 
Bauzas transcribe un protocolo notarial do ano 1702, perante o escribán Pedro 
Vázquez, polo que se ·acorda o establecemento dun contrato de traballo entre o 
organeiro dominicano Frei Domingos de San Xosé e _mailo ebanista Diego Crespo 
de Castro, para realizar un órgano novo destinado ó devandito templo monacal. 

A lectura do texto documental transcrito permite supor que fosen alome
no dous os órganos de Santo Agostiño, sen que se poida descarta-la presencia 
dun t rceiro, por mor do moito tempo transcorrido entre a construcción do ins
trumento de Frei Domingos de San Xosé e a exclaustración dos frades, con res
pecto ó que se consideraba daquela o ciclo de vida dun órgano. 

Deste xeito transcribe Couselo o contrato apuntado: 

Monasterio de N ª S ª de la Cerca de San Agustín. Contrato de traba
jo entre Fray Domingo de San José, organero y Diego Crespo de 
Castro, ebanista ante Pedro Vázquez, escribano . 

. . . A 17 de Abril de 1702, entrambas partes dijeron que el dicho 
Padre Predicador, Fray Domingo de San José, había tomado a su 
cargo fabricar de nuevo un órgano para este monasterio y había de 
tomar otros en este Reino y entrambos estaban ajustados y conveni
dos en que .. . 

... , sin hacer ausencia trabajando a su gusto en la obra de dichos 
órganos, así en el de este monasterio como en los demás que tomase 
a su cargo ... (Arq. Notarial: Protoc. Pedro Vázquez, 1702, fol. 60). 

Amais diso, neste documento acórdase tamén a necesaria e puntual presen
cia do ebanista xunto ó organeiro, mailo salario de "dos reales y cuartillo y la ración 
como a un religioso de él", que habería paga-lo mosteiro agostiño pola súa conta. 



Con respecto ó Mosteiro Mercedario de Santa María A Real de Conxo, non 
achamos por ningures unha referencia bibliográfica ou cita documental alusiva 
ó órgano ou órganos monacais, aínda que si o testemuño do erudito cóengo com
postelán M.I. Sr. D. Alexandre Barral Iglesias, investigador minucioso e moi bo 
coñecedor da documentación mercedaria. 

Segundo a sabenza de Barral deberon existir alomenos dous órganos, 
anteriores á exclaustración: un grande amais doutro "realexo", que foron feitos 
entre os séculos XVII e XVIII, permanecendo aínda ben recoñecible o lugar da 
igrexa onde estiveron situados. 

Noutro segundo fato teriamos que incluí-los órganos desaparecidos, per
tencentes a igrexas que permanecen como tales na actualidade e dos que ternos 
referencias documentais ou bibliográficas. 

Así, na metropolitana lgrexa Maior da cidade, a nosa "Casa do Señor 
Santiago", existiron outros instrumentos amais dos xa descritos , que tiveron 
aínda curiosas localizacións intra muros da Catedral, como por exemplo na 
Capela de Alba, fundada polo cóengo Gómez Vallo. 

Esta capilla visité en seis de nobiembre de mil y seisc;ientos y cuatro. 
Está dentro de la claustra de la Sancta Iglesia de Santiago; es de la 
Transfiguracion, aunque vulgarmente se llama del Alba. Tiene una 
muy buena reja y sus órganos y tribuna y un muy buen retablo de 
talla, aunque está por dorar (Ms. del Hoyo). 

Aínda que o cardeal Xerome del Hoyo fala de órganos en plural, existe 
constancia documental da feitura dun deles, destinado a esta capela, polo mes
tre vigués Pedro Martínez de Montenegro no ano 1563. Na escritura, que esti
pulaba un prezo de sesenta ducados, establecíanse condicións como levar, entre 
outros, alomenos quince rexistros: 

un cascabelada de sobre dozenas de un caiio por punto con su tem
blante y unos paxaricos ... asentando el dicho organo en la caxa que 
servía para el otro organo biejo. 

No antigo coro da Catedral, á beira do do Evanxeo, ficou un "realexo" gran
de, que debeu servir así mesmo para os cultos sabatinos da Confraría dos 
Cantores, diante do altar da N osa Señora A Preñada, no que tiñan que asistir 
tamén á Salve cotián os capeláns ou racioneiros do Colexio de "Sancti Spiritus": 

En este altar hay una cofradía de los cantores de choro que tienen 
quenta con este altar y dicen misa en canto de organo todos los 
sábados (Ms . del Hoyo, fol. 137v). 



Noutros tempos estivo situado tamén outro instrumento na antiquísima 
Capela da Nosa Señora da Corticela, parroquia de estranxeiros e pía bautismal 
senlleira da Igrexa Maior. Esta capela serviu de base para as tres confrarías: a 
do Sacramento, a de Santo Estevo de acibecheiros e maila de Nosa Señora da 
Encarnación e o N erro Xesús, que agrupaba ós teceláns. 

A construcción <leste órgano "de quince rexistros" foi concertada entre a 
Confraría do Sacramento e o organeiro Pedro Martínez de Montenegro, por unha 
contía de corenta e cinco ducados amais dun quintal de estaño para face-los 
tubos. A escritura foi asinada perante o escribán Alonso de Muradelo na data do 
19 de setembro de 1558. 

Amais dos maiores e dos tres xa ditos, outro órgano ficou na Catedral, en 
concreto na Capela da N osa Señora da Piedade, que chaman de Mondragón, pois 
que dende a fundación da mesma no ano 1522 estaban asignados a ela dous 
mozos de coro para cantar unha misa diaria e mailas vésperas. Este escaso plan
tel resultou incrementado despois cun organista, que percibía unha retribución 
de doce ducados. 

O 25 de outubro de 1612, e perante o escribán Pedro Díaz de Valdivieso, 
est ableceuse un acordo por un custo de seis mil reais entre dous servidores da 
capela supraescrita, mandatarios do patrón Mateo de Mondragón, e o mestre 
organeiro Andrés de Ortega para "aderezar y poner de nuevo el órgano de dicha 
capilla". 

Amais dos devanditos e xa extra muros da Catedral, ternos coñecemento 
da existencia na cidade doutros tres órganos: un na igrexa de Santa María 
Salomé, outro na Colexiata de Santa María A Real de Sar e un terceiro na 
Capela de N osa Sra. do Socorro en San Martiño Pinario. 

O órgano de Salomé aparece aludido en 1855, no prego xeral de condicións 
da convocatoria para construír un órgano na Capela Xeral de Ánimas desta cida
de. N ela figuran conxuntamente os órganos das igrexas de San Miguel dos Agros 
e de Salomé, cando se están a describi-las especificacións técnicas que debería 
posuí-lo órgano novo das Ánimas e de xeito concreto o frautado de 13' e mailo seu 
baixo "executado de canos de boa madeira". 

Este órgano desapareceu coa restauración da igrexa, na década dos sesen
ta <leste século; e aínda que nós ternos perdido o recordo da súa harmonía, sabe
mos que, polo menos de cando en vez, facía daquela de neno organista o agora 
afamado médico en Madrid, Dr. Cándido Masa Vázquez, namentres lle enchía os 
foles, con suor abondosa, outro non menos ben dotado para a música: o enxeñei
ro D. Xaquín de Acosta Beiras, hogano residente en Vigo. Dos nosos tempos 
pasados xuntos no Instituto Xelmírez de Santiago gardamos ouros, engaiolados 
na fondura afectiva da memoria . 

• 



Parece, por iso, que o desaparecido órgano da igrexa parroquial de Salomé 
podería tratarse dun instrumento moi semellante ó da tamén igrexa parroquial 
de San Miguel, descrito denantes por nós e baixo o título de "Silvas nos Agros". 

Alomenos outro instrumento para o Priorado de Sar foi realizado nos fins 
do século XVI polo organeiro Pedro Martínez de Montenegro, por unha contía de 
cento vintecinco ducados. A data da escritura responde ó dezanove de agosto de 
1593, sendo o nome do fedatario Domingos Cabaleiro. 

Outro órgano, do que restan sinais derradeiras, fica na senlleira Capela da 
Virxe do Socorro, debida a Fernando Casas Novo a e sita na igrexa badial de S. 
Martiño Pinario, no comezo e á dereita da nave da Epístola. 

Deste órgano pervive aínda o teclado, á súa dereita a porta de acceso e 
dous floróns en corpos laterais, de aspecto barroco. A caixa foi suplida por unha 
fiestra acristalada, con cruz radial, mais óllanse os dezaseis rexistros, seis á 
esquerda e dez para a man dereita, que soamente puidemos ver ó lonxe. 

Algúns restos da tubaxe do instrumento quedan tamén aínda no alto da 
parede contigua ó templo maior bieito, é dicir, no brazo do Evanxeo da cruz da 
Capela, preto do retablo-camariño, rematado por Manuel de Leis no ano 1749, 
que afonde anxos dezaoitescos e columnas salomónicas con elementos barrocos 
prolixos e hipertróficos, recordatorios da arte de Simón Rodríguez. 

O retablo-camariño acolle unha preciosa imaxe de N osa Sra. do Socorro, 
que data do tempo anterior de Frei Xoán Martínez de Mogollón, fundador no 
1688 dunha confraría para lle dar culto á Virxe, por baixo da advocación ante
dita, que chegou a ter moita sona e por iso a dar nome a moitas mulleres na 
Compostela pretérita. 

Ben seguro que deberon existir outros órganos en Santiago, alén dos que 
subliñamos ata aquí; mais ese non era o motivo donoso interese, senón o de ata
lla-lo feito de que a maioría dos instrumentos, que hogano poden ser vistos polos 
nosos ollos aínda que non escoitados polos nosos oídos, acaben por mergullarse 
tamén naquel silencio perpetuo dos órganos que foron e xa non son. 





16. RAIOLA DE PRIMAVERA 

.. . La música encierra en sí misma una fuerza incomparable a otra algu
na, y cuando nos hallamos bajo su impresión, somos entonces capaces de 
amar lo mismo que aborrecenios. 

Rosalía de Castro 

Agás benqueridas e singulares excepcións, a maioría dos museos teñen a 
miúdo un non sei que de cenotafios, nos que a sensibilidade do visitante resulta 
tan saturada polos moitos estímulos que recibe do seu redor que, ós poucos, vaise 
atordoando ata ficar coma bébeda. 

Mais a cultura de masas de agora necesita das grandes superficies con 
vocación de acoller ós milleiros de humanos que se achegan a elas, unhas veces 
a mercar aquilo que non sempre fai falla e outras a poñe-lo pé no museo, depen
dendo do que toque na xornada. 

Por fortuna, no museo o catálogo axuda ó visitante a olla-las pezas, que 
son tan admiradas canto máis espacio lle adica a elas o libriño; e alomenos nel, 
o celoso degoiro dalgúns gardiáns atesoura aqueloutras causas menos chamati
vas aínda que, ó mellar, máis dignas de acada-lo respecto ou interese das xera
cións presentes e vindeiras. 

Pala contra, a obra de arte senlleira alimenta o descoñecemento da maio
ría, ceiba o desinterese de case todos, corre moitos riscos e, a miúdo, acaba por 
fenecer cando non ten quen a garde. 

Tódalas igrexas do naso Santiago vello son tamén museos sen catálogo que 
levarás mans, abertos ó visitante que chega con sede de arte ou ansias de paz 
para o seu espírito; e, a falta de guía para consultar, os ollas vanse pausando 
naquilo que chama con voz máis alta. 

Vocean as fachadas nas linguas dos seus estilos; entoan as naves os sal
mos da pedra; chiscan nos retablos os brillos de ouro a prestancia da súa pasa
ría; borboriñan as imaxes, engordiño, a letanía das belezas e maila evocación do 
que representan; e por algures séntense martela-las mesmas verbas daquela 
mensaxe do Sinaí: 

descalza os teus pés, porque é sagrado o lugar que estás a pisar. 

Ábrense as perfebas e os ollas van e veñen, albiscando pasmados o que 
nunca viran e por primeira vez están a ver, ou por esa nova faceta daquilo que 
crían coñecer dabondo mais sempre asombra, ó descubrir decote un segredo novo. 



No estilo interpretativo da música propia falan os vieneses do "wiener 
echt", é dicir, auténtico vienés, para separalo das imitacións pailarocas, nun sen
tido que entende por aldeán todo o alleo á capital do antigo imperio danubiano 
dos Habsburgos. 

Pois ben, coma o do bo caldo, o segredo do "echt" é indefinible porque en 
realidade fica sobre todo na man da cociñeira e, aínda que se poidan descifra-los 
compoñentes da mestura, o resultado final é o que manda. 

Poderase falar da desigualdade das notas, da elasticidade duns "tempi" 
que sorrían ó metrónomo, inventado por Maelzel, dos xogos co acento a mais coa 
musicalidade arquitectural da frase ... , ata chegar a esa forma encantadora de 
"rubato", que os franceses din "charmante". 

Ó xeito daqueles Richard Tauber, tenor spinto e "Paganini" preferido de 
Franz Lehár ou de Lotte Schone, que abraiaban ós auditorios dos anos vinte, a 
dificultade estriba coma no funambulismo en busca-la sublimidade, camiñando 
a través da corda mais sen caer ó chan do ridículo. 

Nunha comparanza óptica e tomando como base un diamante ben tallado, 
a arte ficaría na perfecta iluminación do brillante devandito, co gallo de facer 
relucir nel a plenitude dos seus reflexos, mates no fusco e anoptos na escurida
d , m smo sen que perda por ningures a riqueza dos seus quilates. 

Se na música é o intérprete quen dá vida ás ideas do compositor, plasma
das no pentagrama, resolvendo de xeito acústico unha especie de ecuación bio
matemática, na deleitación doutras manifestacións artísticas é no espectador 
sobre quen recae a responsabilidade persoal interpretativa. 

Por iso o espectador debe acepta-la responsabilidade de comunicarse coa 
obra artística e, deixando de ser pasivo, tornar a ela na intimidade dunha inter
pretación que pode chegar a ser froito do xardín das delicias, facendo paráfrase 
daquel coñecido cadro de Hyeronimus Bosch. 

A verdade é que para o dita fan falta algo máis que os ollas e oídos escru
tadores do marchante ou do profesional especializado, pero tampouco deixa de 
ser certo que alomenos é preciso ter uns mínimos coñecementos artísticos, que 
sexan libres de medrar sen ataduras no agro da sensibilidade introspectiva indi
vidual; e, mellar aínda, que amais diso teña capacidade de ser comunicada. 

Ollas, pois, e oídos para entende-la linguaxe das formas e mailos seus 
medios de expresión e para enfrontarse a uns "estilos" que non significan por si 
mesmos a predeterminación dunhas "formas" características, serrón a propia 
historia delas na profundidade do seu devir. 



Se compartisemos aquel ben coñecido concepto estilístico de Semper que
daría todo reducido soamente a un producto trifactorial de materia, técnica e 
finalidade; mais a arte non se pode entender sen asemade combina-los recursos 
da historia e mesmo da psicoloxía, a mais enchufando o conectador co "Internet" 
da metafísica. 

Establecida, pois, a necesaria asunc10n por parte do espectador dunha 
actitude activa de cheo, tamén irnos chegando á nosa maneira de entende-la 
autenticidade interpretativa -o "echt"- do enorme capital artístico que non ence
rra serrón abre Santiago de Compostela. 

Segundo aquel aforismo universitario, atribuído ó catedrático D. Ignacio 
Ribas Marqués, dicidor de que "na natureza, todo o que non é química é poesía", 
convén dispar sempre dunhas areíñas, aínda que sexan poucas, deste sal para 
lle botar ós moitos manxares da cidade, denantes de comeza-la degustación. 

Velaí os compoñentes principais da formulación: inicia-la aproximación 
cara ó fenómeno xacobeo na actitude de maior respecto; despregar tódolos recep
tores da sensiblidade e mailos dispositivos que haberán integra-los sinais; 
recrearse na beleza das facianas que parezan coñecidas, sen dalas nunca por 
esgotadas; seguirá busca doutras novas, que xorden decote, por pouco que sedea 
algo máis de luz; tratar de encaixa-las partes dun todo, aínda que ás veces seme
llen ter pouco que ver; afundirse na historia e mergullarse na tradición ata che
gar a sentirse un parte delas ... 

. . . "Et coetera vitae erunt", poderíase dicir repetindo a ben coñecida frase 
daquel grande médico e anatomista Andrés Vesalio, que andou tamén tralas 
pegadas do Emperador Carlos V, como o seu cirurxián de cámara e nunha 
maneira non apostólica de peregrinaxe; pois que daquela non era doado seguir 
polos camiños da vida a ninguén, por moi emperador que fose. 

Un recordo do que estamos a dicir fica na compostelá Igrexa da Compañía 
de Xesús, hoxe da Real Universidade, e mesmo hai pouco na exposición 
"Gallaecia Fvlget", co gallo de celebra-lo V Centenario da institución académica. 

Alí, xunto á imaxe do bo organista que foi San Francisco de Borxa, unha 
morta e cerúlea face doutra en vida fermosa muller dá fe que de que o Señor 
Duque de Gandía e Marqués de Lombai sentiu respectuoso amor humano pola 
Emperatriz Isabel, nada de Portugal e dona do seu señor D. Carlos V de 
Alemaña e I das Españas, que lla tiña encomendada a el como gardián fiel e 
cabaleirizo maior; e por iso non deixaba día e noite de cela-la súa seguranza. 



Da fonda beleza da Señora Emperatriz deu testemuño verdadeiro o 
Tiziano, mais da fortaleza do seu ánimo e dignidade falaron as comadres dona 
Quirce de Toledo e dona Leonor Mascareñas; pois cando daba a luz e lle caían as 
suores mantiña a cara cuberta cun pano para non deixala ver, namentres dicía: 
"Ollade ben miñas comadres, que eu morrerei mais non berrarei de ningunha 
maneira". 

A egrexia Dona morreu tras un parto inmaturo, quinto dos seus e despois 
dun proceso febril, que comezara xa denantes da parturición quizais por mor 
dunha pielite gravídica ou dunha rotura prematura de membranas, seguida de 
infección ovular. 

E así foi como D. Francisco de Borxa, Duque de Gandía, foi, tras pecha-lo 
cadaleito, encargado polo Emperador de conduci-lo cortexo fúnebre dende a cida
de de Toledo, onde ocorrera o pasamento, ata a de Granada. 

O pintor Moreno Carbonero deixou no seu lenzo o recordo de como, despois 
de chegar á cidade nazarí, D. Francisco de Borxa cumpriu a penosa abriga de 
abri-lo ataúde, no que traballara a morte xa dabondo, co gallo de redacta-la acta 
de entrega dos restos mortais da soberana. -

As crónicas refiren que trala pregunta que lle fixera o notario de se aquel 
c dáver era o de dona Isabel, respondera o Duque organista cos ollos cheos de 
bágoas : "Xurar que é a Súa Maxestade non podo, mais xuro que en verdade foi 
o seu cadáver, aquel que puxeramos aquí". 

Se engadiu ou non aquilo de "e non volverei servir a señores que poidan 
morrer" xa non se sabe con certeza. Do que si se ten seguranza é de que 
Francisco de Borxa entrou ó pouco tempo na Compañía de Xesús· e que no resto 
da súa vida soamente volveu facer soa-lo órgano na igrexa e para darlle gloria ó 
Señor das Alturas. 

Os antigos templos de Santiago son todos eles coma a Medicina: "fans 
vitae et fans mortis"; en xeral fontes de arte viva mais tamén sartegos para cer
tos obxectos de consideración artística, digamos algo menos aparente. E entre 
eles están os órganos, pois a feitura dos instrumentos musicais vai dirixida á súa 
peculiar fala e se están un tempo calados ou durmidos, nas súas caixas, tórnan
se en froito do esquecemento. 

En nada se converten os retablos e as imaxes relixiosas unha vez nas 
mans dos anticuarios e dos coleccionistas, pois que templos e santuarios inte
gran conxuntos unitarios , aínda que sexa na máis florecida diversidade, que se 
derraman no adro dende o pináculo ou se achegan á casa rectoral, por baixo do 
acubillo da espadana campaneira. 



Capela, 
pombal 
e ciprés ... 
¡Abofé, 
que Pazo él 

Por iso tampouco fica enteira a igrexa barroca sen os seus retablos doura
dos, sen aquelas imaxes advocatorias que foron veneradas ó longo de xeracións, 
sen os cadros e os obxectos de culto que lle son propios e sen os órganos do seu 
tempo, que tamén foron deseñados mesmo para ela, coas súas fachadas esculpi
das consonte o uso daquel momento da arte e quizais polas mans dos mesmos 
artesáns, e, amais diso, posuidores dunha linguaxe fanal inimitable na cor e no 
acento. 

Non se pode argumentar con substituílos cos órganos electrónicos ou coa 
guitarra eléctrica, pois co "armonium" decimonónico xa se fixo con máis ben 
pouco éxito en ningures e a pesar da maior baratura; nin menos se pode concluír 
que fan falla moitos cartas para poñelos a andar, aínda que sexa verdade. 

Chama a atención o feito de que ninguén poña en dúbida ou tente discuti-lo 
prezo dos cadros, asinados polos grandes pintores, e as voces non se doan serrón 
cando as pinturas son levadas alén da terra que as viu nacer. Hai pouco mercou 
o Concello xaponés de Fukuoka "A Madonna de Port Lligat" de Salvador Dalí por 
setecentos millóns de pesetas. E chegará o día que outro concello merque un 
órgano barroco ou neoclásico dunha igrexa nosa. 

Entón abrirase a cancela e sairán as bágoas vergoñentas mais non pola 
perda, que xa estaba de vello, serrón polo feito de levárnolo. Pois, como dicían 
aqueles amantes asasinos nas antigas coplas dos cegos: "prefírote morto antes 
ca doutro". 

Mais ó remate da vida non se chega sen ter camiñado polos vieiras de cada 
quen. E os vieiras dos nosos órganos comezaron entre aforras e ilusións dos 
tamén nosos devanceiros, madurecidas a xeito de encargos precisos feitos a orga
neiros egrexios; e tralo moito traballo deles amais dos seus colaboradores, escul
tores e carpinteiros, as fondas ledicias finais dos organistas, que se afundiron 
nun fortísimo abrazo coa maior satisfacción dos oíntes, gastasen ou non os car
tas. 

Na linguaxe de agora xa non se di "fortísimo" serrón super-forte, pois o 
paso do tempo leva, trae e deixa caer follas a mais fonemas. E iso foi o que pasou, 
que o transcurso do tempo fixo morrer a aquelas xentes ilusionadas e tamén cho
ver nas tribunas e nos coros das igrexas. E a humidade comezou a podrecer, a 
couza a traballar, os ratiños a roer, o po a empana-las tubaxes e as teclas a des
facerse . E no seu momento non se chegaron a afronta-las reparacións necesarias. 



Un pouco despois diso chega a ruína, favorecida no caso dos órganos de 
Santiago por algúns outros factores asociados, como por exemplo o clima húmi
do, a situación dos instrumentos en zonas pouco accesibles e mesmo por baixo de 
tellados con frecuentes filtracións, as exclaustracións e mailos espolios que sufri
ron os edificios relixiosos no século dezanove e tamén a grave diminución nos 
recursos económicos para facerlle fronte. 

Amais diso, poderíanse enumerar así mesmo: a consideración errónea dos 
instrumentos musicais dende un único punto de vista funcional ahistórico, que 
concede pouca ou ningunha atención ós aspectos artísticos, relacionados coa fei
tura dos mesmos; a evolución por vieiras alleos e mailo período de confusión 
musical que sufriu a música relixiosa tralo Concilio Vaticano II; e tamén a falla 
de organistas e organeiros, xa que nos derradeiros cen anos se foron perdendo 
ámbolos dous oficios na cidade. 

Sen pretender entrar nunha análise pormenorizada de tódalas causas e 
circunstancias devanditas, ás veces chama a atención o feíto de que se adiquen 
catalogacións exhaustivas ós obxectos artísticos dos templos e estudios rigorosos 
a moitos deles , deixando os instrumentos musicais -históricos como simples moti
vos de curiosidade, que non merecen case espacio nas liñas de libros e folletos. 

Por todo canto mencionamos, non resulta abondosa a bibliografía sobre o 
tema; nin sequera no referido á singularidade persoal dos instrumentos como 
obras de arte, definidas nas súas especificidades estéticas, estilísticas e funcio
nais; nin tampouco no que respecta ás descricións de caixas, fachadas , tubaxes, 
consolas, mecanismos, tracción ou foles. 

No caso dos órganos composteláns quedan aínda por face-las investiga
cións que descubran algunhas autorías non esclarecidas e que ilustren acerca de 
aspectos biográficos, criterios de escola, evolución ou estancamento técnicos , 
etc., que respondan a afectividades super ou infravalorativas, mesturadas con 
expresións pouco rigorosas. Daquela será o momento de ter completas as ava
liacións dos conxuntos artísticos, pois como dicía o refrán: "nin hai boa festa sen 
gaiteiro nin tampouco bo traxe sen gravata que poñer". 

A dicir verdade, se ben semella lóxico tratar de reuní-las vontades e os 
recursos das administracións públicas e dos particulares para afronta-los altos 
custos da restauración e mantemento xeral do patrimonio artístico, isto non 
parece que poida ser de aplicación en certos casos, coma o reflectido polos ins
trumentos musicais e de xeito singular no caso dos órganos, sen que existan 
músicos instrumentistas que se preocupen dos seus utensilios de traballo e espe
cialistas organeiros que saiban face-lo seu labor, con coñecemento verdadeiro e 
formación histórico-artística. 

A 
V 



Dende hai tempo veñen os organistas europeos preocupándose polo resca
te e conservación dos instrumentos históricos, dos que España posúe un verda
deiro tesouro de enorme riqueza. Como exemplo do dito poderíase facer unha 
longuísima relación de concertistas internacionais, loitadores pola causa dos 
órganos históricos, que sufriron danos moi considerables en Europa por mor das 
guerras do século XX. 

Mais tamén un afamado médico, organista e loitador polas xentes do ter
ceiro mundo, Albert Schweitzer, puxo o seu graíño de area sobre o tema. 
Schweitzer, falecido en Gabón hai xa trinta anos, exerceu unha notable influen
cia sobre a construcción do instrumento, preconizando a volta dos órganos á dis
posición polifónica tradicional fronte á concepción sinfónica, característica de 
Aristide Cavaillé-Coll, se ben mantendo o teclado expresivo, establecido por este 
organeiro. 

Schweitzer animou no traballo a organeiros célebres como Víctor González 
ou Edmond-Alexandre Roethinger. Outra organista que influíu no mundo anglo
saxón por amos a-la súa preferencia polas transmisións mecánicas dos órganos 
históricos sobre as modernas eléctrica e electro-neumáticas é a neozelandesa 
Gillian Weir, ensinante na Universidade de Cambridge. Amais de non poucos 
estudiosos españois, como Ramón González de Amezúa, Antonio Bonet Correa, 
Xosé María Mas Bonet, Xosé Luís González Uriel, Estevo Elizondo ou a musicó
loga María Antonia Virgili; faríase moi longa a relación de organistas e musicó
logos europeos que traballaron, alén dos Pireneos, pola recuperación dos órga
nos históricos, mais non podemos esquecer nin silenciar nomes coma os de 
Ramin, Gilmant, Girod, Merlet, Darasse, Roth, Isoir, Saorgin, Chapuis, 
Houbart, Marichal, Rogg, Froidebise, Bonnet, Bovet, Chapelet, J ambou ... 

Günther Ramin, mestre de Helmut Walcha, Karl Richter e Peter Schreier, 
organista de Santo Tomás amais da Gewandhaus de Leipzig nos anos que segui
ron á Primeira Guerra Mundial, modificou por completo o seu concepto na inter
pretación da obra do seu antecesor na cadeira, Xoán Sebastián Bach, despois de 
descubri-la construcción e maila técnica barrocas do órgano. 

O organista parisiense Francis Chapelet, coma Jambou un dos bos defen
sores da organería histórica española, contribuíu ó descubrimento para o mundo 
internacional da cultura, de órganos coma os de Covarrubias, Ciudad-Rodrigo, 
Trujillo ou Salamanca. Chapelet é correspondente da Real Academia de Belas 
Artes de San Fernando, experto en órganos históricos da Comunidade de 
Castela-León e membro da Comisión Superior de Monumentos Históricos de 
Francia. 



Emporiso, de nada servina reconstruí-los órganos nin adquirir outros 
novos do trinque, se non houbera organistas que os fixeran soar. Por iso, estes 
son os dous problemas que deben abordarse en Galicia: a correcta formación dos 
organistas e o nomeamento de organistas titulares de cada órgano histórico, 
tendo en conta a necesidade de confiar cada instrumento alomenos a un instru
mentista, de xeito estricto persoal e oficial. 

Pensamos que hogano estase a vivir un momento de fonda inquedanza e 
ilusión coa creación en Santiago da "Escala de Altos Estudios Musicais", que 
debería adicar un lugariño para o órgano, sobre todo se, coma neste caso, se dá 
a circunstancia de se-lo seu director Helmut Rilling, un dos máis célebres orga
nistas do mundo. 

Outra posibilidade real de actuación estaría en promocionar unha 
Academia de Órgano permanente en San Paio de Antealtares, baixo a tutela das 
benedictinas e ó coidado de "Música en Compostela", para estudiar e difundi-lo 
instrumento , dende a perspectiva da investigación e interpretación do excelente 
repertorio organístico español. 

Complemento necesario do dito sería tamén a proposta da creación dun 
tall r permanente de organería na Comunidade Autónoma galega, incardinado 
n Dirección Xeral do Patrimonio Artístico da Xunta de Galicia; e que atendese 
ó proxectos de restauración e mantemento dos moitos instrumentos necesitados 
dunha asistencia, que require unifica-los criterios histórico-artísticos cos musi
cais e económicos. 

Unha última chamada de atención sobre o noso amigo estaría dirixida, así 
mesmo, a crear un estado de opinión favorable para dotar dun órgano sinfónico 
alomenos a unha das dúas grandes salas de concerto de que dispón a cidade de 
Santiago de Compostela, pois tanto o "Auditorio de Galicia" coma o "Palacio de 
Exposicións e Congresos" agradecerían completa-la dotación dos seus recursos 
cun instrumento axeitado. 

O órgano, que tivo por séculas, bátase tamén en falta na Capela Real do 
agora "Hotel dos Reis Católicos" -Aula Magna de "Música en Compostela" - que 
pasou nos últimos anos do primeiro ó terceiro lugar na actividade musical da 
cidade, mais sen deixar de se-lamáis íntima e estimada sala de concertos ," polo 
seu carácter monumental único, entre moitos dos fieis afeccionados que restan 
daquela Sociedade Filharmónica santiaguesa dos anos sesenta, dunha humilda
de case seráfica, mais facedora de camiño no andar, tralo varal e a monteira do 
admirado amigo D. Manolo Beiras. ¡Que ben soubo!. .. , e quizais da música com
postelá mellar ca ninguén. 



Na fisterra minifúndica que nos acolle resulta costume tradicional 
poñe-lo chamado marco divisorio no remate de cada leira; nel comeza aterra do 
veciño e nel esgótanse os sucos da labranza de cada quen. Mais cando o labrego 
se vai achegando á pedra que serve de marco divisorio da súa herdanza, non se 
lle fai doado ignorar onde fica, pois ten un algo de imán que, sen desexalo , atrae 
os ollas e mailo pensamento. 

No intre e ollando cara ó marco, que delimita o final do percorrido polos 
quince órganos doutros tempos que aínda restan en pé neste Santiago de hoga
no, axexámo-la rexouba, no seu brincar diante de nós, daquelas verbas que pro
nunciaba John Skelton no bretemoso Renacemento británico, cando facía alu
sión ó seu viaxeiro antigo paisano Geoffrey Chaucer, autor daqueles inesqueci
bles e pícaros Cantos de Canterbury : 

... pleasant, easy and plain, 
no word he wrote in vain. 

¡Raio de trasno!. .. 

Irnos calar, denantes que valva de novo. 





17. APÉNDICE: 

ALUMNOS DE ÓRGANO DE "MUSICA EN COMPOSTELA" 

As actividades lectivas da cátedra de órgano nos Cursos Universitarios e 
Internacionais de "Música en Compostela" comezaron en Santiago no verán do 
ano 1974, a cargo da afamada profesora Montserrat Torrent, catedrática eméri
ta de órgano no Conservatorio Superior de Música de Barcelona, que desenvol
veu, así mesmo, unha importante traxectoria concertística e discográfica, con 
actuacións e gravacións por todo o mundo, ata chegar a conseguí-lo "Grand Prix 
du Disc de París". 

A ensinanza desenvólvese nunhas verdadeiras aulas privilexiadas , pois 
que as leccións da Profª . Torrent se celebraron, tódolos veráns ata agora, no coro 
baixo do Mosteiro de San Paio de Antealtares e no precioso instrumento xa des
crito que posúen as MM. Benedictinas, como tamén no órgano da Catedral 
compostelá, pala boa vontade do Cabido e dende o ano 1978. 

Durante vinteún anos celebrouse, por iso, o derradeiro concerto de cada 
Curso estival na igrexa do mosteiro adicado á memoria do Mártir tudense. Nel 
os bolseiros de "Música en Compostela" réndenlle ó pobo santiagués tódolos 
resultados da súa aprendizaxe, nunha audición pública que enche o templo de 
melómanos e curiosos , na compaña das relixiosas, profesores e alumnos do 
Curso. 

No concertos de San Paio actúan os alumnos representativos das cátedras 
de guitarra, arpa, música de cámara, polifonía a mais órgano; e, cando lle chega 
a vez ó vello amigo, tódalas miradas se reviran cara á reixa do coro baixo, nun 
van intento de escoitar mellar a música que brota pala tubaxe do instrumento 
histórico, saído do bo facer de Alberte de la Peña. 

Naqueles silencios do solpor estival ternos recordo dalgunhas preciosas 
interpretacións de páxinas inesquecibles, debidas a compositores como 
Cabanilles, Correa de Araúxo, P. Soler, Xosé Lidón, Baguer, Bruna, Aguilera de 
Heredia, N ebra, Rodríguez Coello, Cabezón, Guridi, Francisco Pi, Sebastián 
Durón .. . 

Polo que consideramos de notable interese, referiremos a continuación a 
relación e a procedencia decento vinteoito alumnos organistas de vintecinco paí
ses, que acudiron dende daquela e algúns deles varios anos seguidos ou inte
rrompidos ós Cursos composteláns: 

ALEMAÑA: Roland Boerger, Ottmar Einsiedler, Friedrich Hartmut, 
Gabriele Max-Haase, Christinne Rohlf, Franz Surges. 



ARXENTINA: Héctor Federico Bacchini, Norberto Broggini, Sara de 
Vergara, Edith N élida Pinado de Drago. 

AUSTRIA: Byron E. Franklin, Roman Summerereder. 

BRASIL: Arlieni Facini Bueno. 

CANADÁ: Rafael de Castro, Margaret De Castro, Jacques Desroches, 
No ella Genes t. 

CHECOSLOVAQUIA: Zlata Suchakova. 

CHILE: Leticia Albarracín Reyes, Julio Balboa Muñoz, Italo Olivares 
Cañete, Carmen Rojas Aceituno. 

DINAMARCA: Carsten Moller. 

ECUADOR: José Ignacio Gavilanes Del Castillo. 

ESPAÑA: Faustina Ángeles Álvarez Prendes, Mercedes Andrés Carrillo, 
Joxe Benantzi Bilbao, Sor María Blanca Blanco, Sor Aurora Blanco Coiradas, 
M.ª Pilar Cabrera, Osear Candendo Zabala, María Gracia Cavin i Aregay, 
Antonio Cea Galán, Manuel Jesús Cela Folgueiras, Manuel Clariana i Coll, 

loria Cortes Gombau, Pedro Cuallar, Luis Dalda Gerona, María Dolores de los 
Río , Alicia Díaz de la Fuente, José Luis Echechipia París, José María Escalona 
I Cañet, Pedro Luis Escolano Hernández, M.ª Salomé Esquerra Tuñi, M.ª Loreto 
Fernández Ima.z, Concepción Fernández Vivas, Sor M.ª Jesús Framiñán Rey, 
Roberto Fresco Lozano, Sor María Victoria Furelos Codesido, José García 
Corcuera, Jesús Javier Gastón Ganuza, Miguel González Ruiz, Amaia Goñi 
Modrego, Pedro Guallar Otazua, Águeda Guillén, M.ª del Amor Iriarte Hugarte, 
M.ª del Carmen Juliá, Josefina Labrador de Lara, Felipe López Pérez, Domingo 
Losada, Guillermo Llabres Torrens, José Antonio Mas Espinosa, José Mayer 
Méndez, Dionisia Mediavilla Díez, Fernando Menéndez Viejo, Modesto Moreno 
Morera, Juan Muñoz Cuenca, Patricio Navascués, María Pilar Olaizola Sañudo, 
Bartolomé Olives Villalonga, Ramón Oranias, José Ignacio Palacios Sanz, 
Francisco Pitolra, Lucía Riaño Díez, Presentación Ríos Vallejo, Ignacio Ribas 
Talens, M.ª Asunción Rodríguez Mombru, Montserrat Roma Padrosa, Carlos 
Romero Chesa, Vicente Domingo Ros Pérez, José Ignacio Sanz Aragón, Catalina 
Terrats Oliver, Raúl del Toro Sola, Jorge Verges. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Richard Stewart Benson, Rick Berg, 
María Mónica N acy, N ancy Granert, Lasta Wentworth Guerra, Sandra Pace, 
J ean Pederson, Linton Powell, J anice Stewart. 

FRANCIA: Bernard Bailbe, Murielle Buis, Marie Therese Granier, Michel 
Villeminot. 



GRAN BRETAÑA: Josephine Lang, John W. Earchfield. 

IRLANDA: U na Therese Russell, Maria Therese O'Connor. 

ITALIA: Claudio Astronio, Adriana Albertini, Eduardo Bellotti, Elsa 
Bolzonello, Francesco Cera, Gloria Ciliberti, Margherita Dalla Vacchia, Luisella 
Finanni Corradini, Moreno Menegazzo, Federico Maria Recchia, Lydia 
Francesca Rifa, Pio Sagrillo, Grazia Salvatori, Nildo Sanvido, Carlo Stella, 
Emilio Traverso. 

XAMAICA: Donald R. A. Hossack. 

MARROCOS: María Ángeles Sanz Sousa. 

MÉXICO: María Lourdes Méndez, María de Jesús Pech Canul, José 
Carmen Saucedo García. 

PANAMÁ: Julieta Alvarado. 

POLONIA: Jaroslaw Malanowicz. 

PORTUGAL: Duarte Oliveira Guimaraes. 

ROMANÍA: Maria Elena Voljin. 

SUECIA: Goran Grahn, Birgit Linokvist. 

SUÍZA: Hubert Fuchs, Max Glauser, Brigitte Wohlfender. 

URUGUAI: Cristina Dinorak García Banegas, María Elena Mures. 

Algúns deles chegaron a gañar Premios de "Música en Compostela", que 
significaron a oportunidade de volver de novo outro ano máis. Da perfecta man 
guiadora de Antonio Iglesias, recordamos por iso nomes como os de Vicente Ros 
Pérez, Grazia Salvatori, Pedro Guallar Otazua, Mónica Nacy, Federigo Recchia, 
Franz Surges, Claudio Astronio, José Ignacio Gavilanes, Friedrich Hartmut, 
Rick Berg, Ignacio Ribas Talens, Miguel González Ruiz, Josep María Escalona, 
Nancy Franert, Faustina de los Ángeles Álvarez ... 

A relación por países non inclúe a tódolos alumnos que pasaron por 
"Música en Compostela", nin moito menos a maior parte dos solicitantes conse
guiu as bolsas como lles ocorreu ós devanditos e por iso non puideron vir a 
Santiago; sen embargo, a lista é unha boa mostrado interese suscitado, entre os 
organistas do mundo enteiro, por estudia-lo repertorio organístico español, 
obxecto específico dos cursos estivais composteláns. 



Todos estes organistas tiveron a sorte de chegar a coñecer unha das pou
cas cidades estimadas como patrimonio da humanidade e maila fortuna de escoi
ta-los so-ns do excelente órgano da Catedral, na dita "CASA DO SEÑOR SAN
TIAGO". Así mesmo, eles mesmos puideron facer música no instrumento histó
rico de San Paio de Antealtares, que acompaña in tacet o "SONO DE SAN 
FAXILDO". 

Soamente dous órganos. ¡Mágoa que se fosen, sen chegar a se enguedellar 
en ningún daqueles outros trece!, que teiman na súa afónica languidez ou ben 
fican doentes de seu, agardando polo médico entre os quince que constitúen, 
alomenos tamén, outro anaco da historia deste noso Santiago vello. 



18. Á MANEIRA DUNHA CODA 

Aínda que só fose polos seus méritos literarios, a lectura deste libro, escri
to dunha maneira exquisita por Enrique Jiménez Gómez, bastaría para 
acalma-la sede de coñecer polo miúdo os vastos datos históricos, anecdóticos ou 
poéticos, que compracerían ó lector máis esixente, mais de tódolos xeitos cómpre 
non esquecer que todos eles viran arredor dun feito insólito como é a cataloga
ción de quince órganos históricos na cidade de Santiago de Compostela. 

Dubido eu que as desfeitas e os estragos das moitas vicisitudes acaecidas 
ó longo dos últimos catro séculas permitan atapar outro caso semellante en toda 
a Península Ibérica. 

Aínda que nalgúns destes instrumentos soamente se conservase a facha
da ou certos outros elementos importantes, alí están, na mudez da súa dor, agar
dando unha man mestra que reconstrúa, con entrega absoluta e un por un, tódo
los seus compoñentes, que haberán permitir, unha vez rematada a obra, 
aleda-lo espírito dos oíntes, facendo escoita-las súas fermosas voces pretéritas 
para darlle sentido verdadeiro a unha música que foi concibida nelas e para elas, 
nunha simbiose harmoniosa e chea de perfección. 

No feitizo da sorte única que supón para min poder interpreta-las páxinas 
máis singulares do repertorio hispánico da época, no precioso órgano de San Paio 
de Antealtares, modelo a seguir nas restauracións vindeiras, polo grande rigor 
histórico-artístico empregado e esixido, primeiro pola Fundación "Barrié de la 
Maza" e agora pola sabedoría do Consorcio de Santiago, acoden ó animo meu as 
mellares esperanzas de futuro. 

Coido que, se dentro dalgúns anos, Santiago puidese contar coa recupera
ción destes quince instrumentos históricos, serían dúas as rutas que terían que 
concorrer nesta cidade que é patrimonio universal: a peregrinación Xacobea e a 
organística, ambas compenetradas nunha poderosa fusión espiritual, capaz de 
outorgarlle unha dimensión transcendente ós nosos quefaceres cotiáns. 

¡Benqueridas autoridades de Galicia e de Compostela, que tanto estades a 
facer pola cultura des ta terra tamén nos a!, ¡non vos esquezades dos moitos 
tesauros artísticos que seguen á espera da vosa valiosa e valorosa axuda! 

Montserrat Torrent 
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desaparecida, que vencellou directamente a música coas 
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OS QUINCE ÓRGANOS DO 
NOSO SANTIAGO VELLO 

outras artes prin
cipais da arqui
tectura, da escul
tura e da pintura. 
Nos vellos tem
plos de Santiago 
dormen xoias 
esquecidas en 
forma de valio
sos órganos, 
orixinais dos 
séculas XVIII e 
XIX, que fo ron 
concibidos de 

xeito único para cada un deles e singularizados nunha 
prolongada vida persoal, que segue os vieiras da historia 
mesma da antiga cidade; pois que, tamén, organeiros como 
Baltasar Machado, Manuel de la Viña ou Alberte de la Peña 
compuxeron, por iso, pequenas grandezas para esta urbe 
de pedra dourada que dá fin ó Camiño Maior de 
Occidente. 
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