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Ola, Son Maruxa “A Cacheirana”, 
vivo en Conxo e nacín no ano 1835 en 
Cacheiras, de aí o meu alcume. Veño 
contarche algo que aconteceu na miña 
xuventude e permaneceu na memoria do 
pobo galego, chegando ata hoxe en día. 

Un 2 de marzo do 1856 produciuse un 
feito insólito: un cento de estudantes 
universitarios e obreiros reuníronse no 
bosque de Conxo para celebrar, á som-
bra dos seus carballos centenarios, un 
banquete democrático e solidario.  

Aquel acto causou un grande impacto na 
sociedade e na política da miña época, 
e sería lembrado polas xeracións poste-
riores.

Pero, por que aquela xuntanza, aparen-
temente tan sinxela, foi tan importante? 
Pasa a páxina e descubrámolo xuntos. 
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O Banquete de Conxo de 1856: un acto de igualdade e fraternidade
O Banquete de Conxo foi acto de confraternidade entre estudantes e obreiros; un espazo onde se 
reivindicaron ideas de liberdade, de fraternidade e de igualdade entre diferentes sectores sociais. 
Estas ideas de progreso supoñían unha ruptura na forma de entender a sociedade e a política 
daquel momento.

Nun ambiente festivo, obreiros e estudantes compartiron mesa representando a igualdade que 
todos defendían, e non só iso, senón que os estudantes (por norma xeral das clases sociais 
altas) vestiron de frac e serviron a comida aos obreiros, desafiando así a orde imperante naquel 
momento.

Que era aquilo? Xente de clase alta servindo aos de clase baixa! 
Para entender o alcance revolucionario deste acto debes ter en 
conta que no momento en que se celebrou o Banquete de Conxo a 
sociedade era moi clasista e desigual. 
Vexamos como era!

SABES O QUE É A FRATERNIDADE? 

É a relación de amizade e 
solidariedade existente entre 

persoas cando se senten como 
irmáns.
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O século XIX
As importantes transformacións que tiveron lugar ao longo do século XIX provocaron grandes cam-
bios en todos os países de Europa.

Os principais cambios aconteceron nos ámbitos político, económico e social. 

Transformacións económi-cas: a revolución industrialOs avances tecnolóxicos, per-miten un importante desenvol-vemento das grandes fábricas. Introdúcense as máquinas nos procesos de fabricación.
Asociado a este desenvolvemen-to prodúcese un considerable avance e mellora nas redes de comunicación: vías férreas, es-tradas…

Pásase dunha economía agrícola a unha economía industrial.

Transformacións sociais

A riqueza segue nas mans 

dos grandes propietarios das 

terras e dos donos das fábri-

cas.

Aparecen novas clases so-

ciais relacionadas co desen-

volvemento industrial: a bur-

guesía, que se enriquece coa 

industria, e os obreiros, que 

traballaban nas fábricas. 

Estes cambios provocan maio-

res diferenzas sociais. Agora 

os obreiros e os campesiños, 

conforman as clases máis hu-

mildes da sociedade. 

Transformacións políticas
Xorden novas ideas como con-
secuencia da Revolución Fran-
cesa: aparecen novos réximes 
políticos que supoñen o fin das 
monarquías absolutas. Redú-
cese o poder dos reis, pasan-
do este ao Parlamento, onde 
estaban os representantes da 
cidadanía. 
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ACTIVIDADE

Na miña época producíronse moitos descubrimentos que lle 
cambiaron a vida a moitas persoas. Mira as imaxes de abaixo, 
entre elas coáronse tres inventos que son do século XX. 

Axuda a Maruxa a descubrir cales son e rodéaos.
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España no século XIX
En España, as transformacións provocadas pola Revolución Industrial pro-
ducíronse de maneira máis lenta e tardía que no resto de Europa.

A agricultura seguía a ser a actividade máis importante e estaba pouco 
modernizada. O proceso de industrialización, o ferrocarril, e a mellora 
na rede de transportes desenvólvense moi lentamente. 

A industria céntrase principalmente en Cataluña e no País Vasco e a 
minería fundamentalmente en Andalucía e Asturias.

No ámbito político, o país pasou por diferentes réximes: monarquía 
absoluta, monarquía parlamentaria e república. 

Desde o ano 1833 ata 1868 (entre estas datas terá lugar o Banque-
te de Conxo), España está baixo unha monarquía parlamentaria, a 
cuxa fronte está a raíña Isabel II. 

O Parlamento elaboraba as leis e nel estaban os representantes 
elixidos pola cidadanía, aínda que nestes momentos so podían vo-
tar os cidadáns (homes) máis ricos.

Asociado ao proceso de industrialización e á mellora das comunicacións, prodúcese un sig-
nificativo crecemento das cidades. 

Os concellos promoven importantes reformas urbanísticas: 

•    destrución de vellas construcións, creación de novos barrios…

•    empedrado das rúas, construción de grandes avenidas, iluminación pública…

•    aparece o transporte público.

Galicia no século XIX 
Galicia non é allea ao período de inestabilidade política no que se ve inmersa España ao 

longo do século XIX, sendo parte activa nos distintos levantamentos ou sublevacións que se 
produciron.

Un dos máis importantes tivo lugar en 1846, a cuxa fronte estivo o militar Miguel Solís, no 
que se reclamaron dereitos e liberdades para Galicia. Este pronunciamento rematou co fusi-
lamento de todos os sublevados na vila coruñesa de Carral. A historia coñeceraos como os 
Mártires de Carral (rendéuselles homenaxe, polo décimo aniversario, nas reivindicacións do 
Banquete de Conxo).

O feito de que as novas políticas liberais apostasen por un nacionalismo centralizado, cun 
estado forte, cunha lingua propia, sen fronteiras interiores, fixo necesaria, entre outras cou-
sas, a promoción dunha lingua única, o castelán, e o afastamento doutras linguas como o 
galego. Tal e como quedaba indicado, os cidadáns debían educarse “en la majestuosa lengua 
castellana”.

Todos estes feitos tiveron como consecuencia a aparición de diferentes movementos políti-
cos que reivindicaron a identidade galega, como o Provincialismo, o Federalismo ou o Rexio-
nalismo, e movementos culturais como o Rexurdimento.
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No ámbito económico, o sistema agrario galego non evolucionou durante o século XIX, non sufriu 
un proceso de modernización, quedando ancorado nos vellos sistemas tradicionais de explota-
ción cunha desigual distribución da propiedade da terra e un deterioro nas condicións de vida do 
campesiñado.

O desenvolvemento industrial foi moi pobre, notándose unicamente no ámbito da industria con-
serveira de peixe e posteriormente da construción naval, e ademais Galicia quedou illada da nova 
rede ferroviaria.

Como era Santiago de Compostela no sé-
culo XIX?
O concello de Santiago, con excepción do centro da 
cidade, tiña un carácter fundamentalmente rural. Na 
maioría das parroquias que o conformaban o princi-
pal modo de vida era a agricultura e a gandería.

Era un cidade cun escaso tecido industrial: non se 
podía falar propiamente de industrias, senón máis 
ben de pequenas fábricas (curtidos, papel, chocola-
te…). Eran máis habituais os pequenos obradoiros 
de produción artesanal, de acibeche, de coiro…

A fortaleza de Santiago estaba nos ámbitos educativo e sanitario: 

•    A Universidade era unha das máis importantes do Estado con máis de 1.000 alumnos (era 
só accesible ás clases máis altas da sociedade).

•    A cidade era a capital médica de Galicia: estaba o Hospital Central de Galicia (o actual Hos-
tal dos Reis Católicos, na praza do Obradoiro ) e a Facultade de Medicina.

Fábrica de curtidos (Ksado ca. 1920) 
© Cedida por Alvarellos Editora

Porcos pasando por diante do Colexio San 
Clemente (hoxe Instituto Rosalía de Castro).  

Fotografía de Ruth Matilda Anderson (1922).
Sabías que…

Era moi habitual ata ben entrado o século XX 
ver pasear o gando polas rúas compostelás 
cando se dirixían á feira que se celebraba na 
carballeira de Santa Susana.
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A sociedade
A sociedade compostelá estaba composta 
maioritariamente pola clase traballadora: xas-
tres, carpinteiros, ferreiros ... As mulleres traba-
llaban fundamentalmente no servizo doméstico, 
ou como costureiras ou fiadoras, sempre cun 
salario menor que os homes.

O XIX foi o século do crecemento das clases me-
dias, comerciantes, funcionarios e profesionais 
liberais (relacionadas basicamente coa medici-
na), e da burguesía.

A nobreza e o clero seguían sendo sectores mi-
noritarios pero cunha gran influencia na socie-
dade.

Cambios no entramado urbano
A cidade sufriu importantes transformacións 
na súa configuración urbana. Leváronse a cabo 
unha serie de actuacións, acordes cos novos 
tempos, orientadas á mellora e crecemento da 
vila: 

• Construción da praza de abastos (1870). 

• Construción do parque da Alameda (1835). 

• Empedrado de rúas e prazas (por exemplo, 
a praza do Obradoiro no ano 1855). 

• Eliminación das murallas medievais e das 
portas da cidade (a porta de San Roque en 
1822, a porta do Camiño en 1835…).  

• A construción da primeira liña de tren gale-
ga (desde Cornes en Conxo ao porto de Carril en 
Vilagarcía de Arousa, en 1873).

Fotografía da praza do Obradoiro no século XIX.
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ACTIVIDADE

Como acabamos de ver, nesta época prodúcense importantes obras na cidade. Entre estas están as 
da demolición da muralla e das portas medievais que rodeaban a parte máis antiga de Compostela.

Que che parece esta medida? Consideras que é unha actuación adecuada? Cres que se podería 
facer doutra maneira? 

Valora e razoa as respostas.

Do proceso de derrubo da muralla, unicamente se salvou unha das portas da cidade, que hoxe 
aínda podes ver. Sabes de que porta falamos? Onde está?

Pescuda os nomes das sete portas que tiña a cidade e trata de colocalas nun plano actual.

Plano da muralla de Santiago de 
1595. Arquivo Xeral de Simancas.



10

A vida na cidade
A praza do Pan ou praza do Campo (actual praza de Cervantes), a rúa do Vilar, a rúa Nova, así como 
a Acibechería, o Preguntoiro ou a Algalia, eran os lugares que tiñan máis actividade da cidade, tanto 
pola presenza de numerosos comercios, como por seren zonas habituais de paseo.

As principais formas de entretemento da cidade eran as funcións de teatro (no teatro da rúa Nova), 
os xogos na rúa, os paseos pola Alameda ou ir pasar a tarde a Conxo, para bañarse no río e  me-
rendar.

As festas grandes da cidade eran as Festas do Apóstolo, cos fogos artificiais, os desfiles de xigantes 
e cabezudos...

Paseo da Alameda nunha fotografía de Chicharro ca. de 1833. 
© Cedida por Alvarellos Editora

Sabías que…

A Alameda converteuse nun dos lugares máis im-
portantes da cidade para as relacións sociais.

Sabías que as persoas que ían pasear colocában-
se nun determinado corredor do paseo en función 
da súa condición social?

No corredor central, as clases altas; no lado 
dereito, as clases sociais máis baixas; e no 
corredor da esquerda, o clero, os profesores 
da Universidade e os estudantes.
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Como foi o Banquete?
Ás dúas da tarde chegaron os convidados á 
zona do Belvedere (miradoiro situado sobre o 
río Sar), no bosque de Conxo. Seguramente es-
colleron este lugar para a celebración porque 
era unha zona de recreo moi próxima a Com-
postela, onde habitualmente a sociedade da 
época ía comer e pasar o día. 

Non sabemos o número exacto de participantes pero suponse que estaría entre cen e douscentos. 
Cada estudante entrou cun obreiro de ganchete, para simbolizar a unión entre os distintos secto-
res sociais. Asemade, os estudantes vestiron de frac para serviren aos traballadores presentes, 
sentándose despois xuntos e intercalados. É probable que houbera dous obreiros de cada unn dos 
gremios, para que todos estiveran representados.

Vista da zona do Belvedere.

Eu son zoqueiro 
e vivo en Conxo.

No tarxetón que presidía a mesa, podía lerse o 
lema: “Orden. Fraternidade”. Aparecía adorna-
do con pólas de loureiro e de palma, símbolos 
do triunfo, da liberdade e do sacrificio.

Son de Lugo e estudo 
medicina en Santiago.

Aínda que case sempre se fala de “estudantes e obreiros” 
seguramente é mais axeitado falar de artesáns, debido a 
que, como vimos antes, o entramado económico e social de 
Compostela facía que abundaran máis os traballadores por 
conta propia que os asalariados. 

É curioso que, a pesar de ser unha sociedade maioritaria-
mente rural, non participaron campesiños no Banquete, o 
cal confirma o carácter marcadamente urbano do acto.
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Pero, por que un banquete? 
Este tipo de reunións, de grande importan-

cia simbólica, onde se facían mitins e rei-
vindicacións eran moi comúns na Europa 
da época. Un deles o de Chatêau Rouge 
celebrado no ano 1847 en París, foi un o 
xerme da revolución de 1848 que rematou 
coa monarquía e estableceu a II República 
Francesa. 

Na realización do xantar participou unha xe-
ración de estudantes que logo terían un pa-
pel moi destacado na cultura do noso país, 
entre eles podemos sinalar a Aurelio Agui-
rre, Eduardo Pondal e Luís Rodríguez Seoa-
ne. Tamén estivo presente Manuel Murguía 
e, se cadra, a mesma Rosalía de Castro. 
A presenza desta última non está confirma-
da, pero é posible debido á súa vinculación 
ideolóxica e de amizade co resto dos inte-
lectuais.

Estes estudantes e mozos progresistas que 
participaron no Banquete foron a xeración 
que logo protagonizaría o Rexurdimento ga-
lego. 

Mosaico do Banquete, realizado por Pancho Lapeña e 
Antón Pascual, situado na carballeira de Conxo. 

Aínda que a fotografía estaba in-
ventada había anos e a pesar de 
que había un fotógrafo en Santia-
go naquela época, non conserva-
mos ningunha imaxe do Banque-
te. Así que toda a información da 
que se dispón é polas fontes es-
critas: xornais, crónicas... 

O Rexurdimento galego é 
unha etapa cultural do S. XIX 
caracterizada pola revitaliza-
ción da lingua e da cultura 
galegas despois dunha época 
chamada “séculos escuros” 
na que estiveran moi despres-
tixiadas.
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Os poetas do Banquete 

Aguirre, Pondal e Rodríguez Seoane compuxeron brindes para a ocasión que constituíron defensas 
exaltadas do lema da Revolución francesa (igualdade, liberdade e fraternidade). Nas súas palabras 
foron moi críticos coa monarquía, coa estrutura desigual da sociedade e coa relixiosidade, tal como 
era concibida no momento. 

Fíxate como remataba o brinde de Pondal:

Esta reivindicación de certas ideas consideradas ilegais fixo que tiveran problemas coas autoridades 
civís e eclesiásticas. A prensa conservadora do momento acusounos de “ajitadores sanguinarios”, 
“destructores del orden social”, “enemigos del Trono, la Constitución y Religión del Estado”, e Aguirre 
e Pondal incluso foron ameazados con seren deportados ás Illas Marianas. 

Finalmente grazas á mediación dalgúns cargos políticos e eclesiásticos, este castigo non se chegou 
a cumprir. Porén, a reacción contra o Banquete supón unha clara mostra da nula tolerancia do réxime 
á liberdade de expresión e a aquel acto que consideraban como ameazante.

(...)

Caiga, pues, esa turba de reptiles

que ostenta con orgullo sus blasones:

Písales todos cual gusanes viles:

queme el fuego sus necias distinciones,

y habiten los cernícalos sutiles

la oscura soledad de sus mansiones

y arrebaten los roncos torbellinos

el montón de sus viejos pergaminos

Publicado no diario La Oliva o 26 de marzo de 1856. 



14

ACTIVIDADE

Sopa de Letras
Na seguinte sopa de letras aparecen oito palabras relacionadas co Banquete. Serás quen de atopa-
las?

Conxo, Sar, belvedere, carballeira, fraternidade, igualdade, obreiros, estudantes.

Fixácheste no belvedere? Viches algunha vez outro similar?

É unha das poucas construcións deste tipo que hai en 
Galicia. O que ves agora foi reconstruído recentemente, pois 
o orixinal estaba practicamente destruído.



15

Aurelio Aguirre 

Aurelio Aguirre Galarraga nace no ano 1883 en Santiago de Compostela. 

Comenza os estudos de dereito na Universidade de Santiago, aínda que 
dedicou a súa curta vida de cheo á poesía. Participante activo nas ve-
ladas literarias xunto a Eduardo Pondal, Rosalía de Castro e Manuel 
Murguía.

A súa obra está escrita en castelán. O libro de poemas Ensayos Poéticos 
foi publicado postumamente. Aínda que actualmente é un poeta pouco 
coñecido, na súa época foi moi famoso e influínte. 

Foi o principal impulsor da celebración do Banquete. Era unha persoa moi 
comprometida con Galicia e coas clases máis desfavorecidas e moi apre-

ciado tanto por estudantes como pola clase traballadora.

Falece no 1858, aos 25 anos de idade, afogado na praia de Santo Amaro na 
Coruña. Está enterrado no cemiterio de Boisaca en Santiago de Compostela.

Naceu en 1835 na aldea coruñesa de Ponteceso.

Licenciouse en 1860 en medicina en Santiago, cidade na que se dá a 
coñecer como escritor. Foi un dos fundadores do Liceo da Xuventude, 
onde coincide con Aurelio Aguirre, Manuel Murguía e Rosalía de Castro.

É unha das figuras referenciais do  Rexurdimento, xunto con Rosalía 
de Castro e Curros Enríquez. Publica a súa obra Queixumes dos Pinos 
no ano 1886.

Falece no ano 1917 na cidade da Coruña e os seus restos repousan 
no cemiterio de Santo Amaro desa cidade.

Eduardo Pondal 

Naceu en Pontevedra en 1836. 

Estudou medicina na Universidade de Santiago de Compostela. 

Catedrático de Terapéutica da Universidade de Santiago, tivo unha 
intensa vida política como deputado nas Cortes e senador e chegou 
a ser gobernador civil de Asturias en 1881.

Paralelamente á medicina e á política, Luís Rodríguez Seoane des-
envolveu tamén unha grande  actividade literaria, tanto en prosa 

como en verso, ademais de dirixir e colaborar con numerosas publi-
cacións periódicas.

Falece en 1902 na cidade de Santiago de Compostela.

Luís Rodríguez Seoane
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Coñeces algunha estrofa do himno? Serías capaz de completar as palabras 
que faltan?

Que din os rumorosos

na costa verdecente, 

ao raio transparente

do prácido .........................

Que din as altas copas

de escuro arume arpado

co seu ben compasado

monótono .......................

Do teu verdor cinguido

e de benignos astros, 

confín dos verdes ......................

e valeroso chan, 

non des a esquecemento

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono

fogar de Breogán.

Dáste conta de que a palabra Galicia non figura no himno, sendo substituída por 
fogar de Breogán.

Sabes quen foi Breogan? Investiga sobre el.

Eduardo Pondal é o autor da letra do himno galego, que foi interpretado por primeira vez en 1907 na 
Habana, Cuba. 
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A contorna do Banquete de Conxo
Conxo, un municipio independente

Conxo hoxe en día é un barrio de Santiago pero foi concello independente durante case un sé-
culo (1835 - 1925). A súa extensión era moito maior que a actual, contaba con oito parroquias: 
Conxo, Laraño, Villestro, Figueiras, O Eixo, Aríns, Bando e Marrozos, xunto con parte do Ensanche 
compostelán. 

Dáste conta entón que o Banquete, realmente non se celebrou no concello 
de Santiago, senón no concello veciño?

Parece que a palabra Conxo ten a súa orixe en “Canogio”. Na Historia 
Compostelana (crónica do S. XII) fálase do Monasterio de Canogio e no 
XIV e XV están documentadas tamén as formas “Coonjo” ou “Coojo” que 
evolucionan ao actual Conxo.

E é que o mosteiro de Conxo ten unha orixe medieval vinculada ao ca-
miño portugués a Santiago. O vello edificio medieval foi remodelado en 
época barroca, destacando a actual igrexa e fachada do mosteiro. 

O mosteiro de Santa María de Conxo quedou semiabandonado no ano 
1835 ata que, en 1885, se inaugura o sanatorio psiquiátrico que hoxe 
segue en funcionamento. Escudo do concello de 

Conxo feito a partir dun 
antigo selo.

Rosalía e Conxo
Sabías que Rosalía de Castro... é 
de Conxo? 

Aínda que viviu en diversos lugares, 
naceu nunha casa situada no Ca-
miño Novo, no lugar das Barreiras, 
que hoxe se corresponde cunha 
zona situada entre a avenida Ro-
salía de Castro e a praza de Vigo. 
Este lugar, hoxe situado no concello 

de Santiago, naquel momento pertencía ao de Conxo.

Rosalía sempre estivo moi ligada a Conxo, como así 
demostran as referencias a este sitio que 
aparecen en obras como Follas Novas, El pri-
mer Loco ou En las orillas del Sar.  Nesta 
última, denunciou a tala masiva que sufriron 
os carballos do bosque de Conxo durante o 
século XIX.

A casa natal de Rosalía de Castro, hoxe desapare-
cida. © Cedida por Alvarellos Editora.
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ACTIVIDADE
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O bosque
Pouco queda daquel gran bosque ou carballeira do antigo mosteiro que noutrora abrigara o banquete 
democrático. Pero, espallados por ambas marxes do Sar, algúns exemplares de carballos centena-
rios aínda resisten o paso do tempo.

As árbores

Os carballos de maior tamaño do bosque de Conxo poden acadar os 30 metros de altura e os 3 
m de diámetro, e a súa idade pode chegar aos 150 anos. Abundan na parte máis próxima ao río, 
ao lados dos distintos camiños e nunha franxa entre o leito do río e  a vía férrea.

Sabías que o carballo era unha das árbores máis comúns en Galicia ata hai menos dun século. 
Debido á intervención humana, que supuxo a implantación masiva de especies foráneas, a súa 
presenza reduciuse notablemente. 

Na parte máis baixa do terreo, onde o Sar describe unha marcada curva, é onde atopamos unha 
boa mostra do bosque de ribeira, con especies como os ameneiros e os salgueiros. Abundan 
tamén freixos, loureiros, sanguiños e algún que outro chopo. Ademais podemos mencionar a pre-
senza de eucaliptos, pradairos e dos maxestosos plátanos de sombra.

Que sabes sobre o río Sar? Investiga onde nace e onde desemboca. 
Por que este río é tan importante na vida de Rosalía de Castro?

As plantas

Entre as plantas destacan os estalotes, chuchameles, celidonias, fentos e hedras, e outras espe-
cies invasoras como a herba da Pampa.

Sabías que... 

... os chuchameles despiden un aroma agradable e que ao chuchalos saben a mel, de aí vén o seu nome. 

... cando cortas o talo ou as follas da celidonia sae unha substancia ou látex de cor amarela. Segundo a medicina popular, 
esta substancia é capaz de eliminar as verrugas da pel. 

... os fentos están entre as plantas máis antigas da terra. Xa había fentos na época dos dinosauros!

ChopoAmeneiro

Plátano Pradairo

Eucalipto LoureiroCarballo
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ACTIVIDADE

Une os nomes coas plantas.

Escornabois ou vacaloura (cervo voador) é o esca-

ravello máis grande de Europa. Trátase unha espe-
cie protexida xa que se atopa en perigo de extinción. 
Vive nas zonas de carballos e as larvas aliméntanse 
da súa madeira podre. Os machos poden acadar os 
8 cm de longo e teñen unhas grandes mandíbulas 
que asemellan cornos. 

Fauna que podes atopar na carballeira de Conxo. 

Pega marza ou gaio común, trátase dun paxaro om-
nívoro que se alimenta sobre todo de landras, que 
esconde e almacena para comelas no inverno. Ten 
un papel importante na dispersións das carballeiras, 
posto que moitas veces as landras quedan esqueci-
das, provocando que agromen. 

 Hedra 

Celidonia

Estalotes 

Chuchameles 

Fentos

Herba da Pampa
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ACTIVIDADE

Actividade de campo
Localiza estas árbores e plantas no bosque do Banquete. Debuxa as súas follas e, se atopas algun-
ha no chan pégaa xunto ao debuxo.

Carballo Hedra

Loureiro Fento
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Chegamos á fin. Agardo que 
este percorrido polo Banque-
te de Conxo e os seus luga-
res fora do teu agrado. 

Oxalá o espírito desta reu-
nión democrática e solidaria, 
símbolo da fraternidade e 
da procura dun mundo máis 
xusto, permaneza na túa me-
moria para sempre.

Ata sempre,

Maruxa “A Cacheirana”
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