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O coñecemento do pasado, a memoria do acontecido, é un
ben escaso. Por iso é fundamental establecer camiños tanxibles
e robustos que contribúan á súa recuperación. Porén, recuperar
o pasado non é doado. O castelo da Rocha Forte permaneceu
esquecido, enterrado durante máis de quiñentos anos. Alí, entre os
seus muros, agora recuperados, aconteceron esforzos, esperanzas,
risas e tristezas. Foi espazo de vida e morte e, aínda que agora é
un lugar despoboado, o seu estudo convérteo nunha paraxe para
evocar e comprender as vidas pasadas ás que nos remiten as súas
pegadas.
Pero para conseguir todo iso foi necesario a perseveranza e tesón
da veciñanza da Rocha, que leva reivindicando dende hai décadas
a revalorización do castelo, así como o esforzo de todas aquelas
persoas que investigaron e investigan documentos e vestixios que
pouco a pouco van agromando neste enigmático lugar a carón da
cidade compostelá.
En todo este esforzo común da cidadanía, dos profesionais e
das administracións reside a auténtica afouteza que rodea este
lugar, este singular castelo medieval que durante séculos vén
acompañando a cidade de Santiago de Compostela no seu
decorrer pola historia.
Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela

É o noso devezo favorecer e consolidar, cara ao futuro, a protección
e divulgación do noso patrimonio cultural. O Concello de Santiago
de Compostela leva tempo comprometido nun longo e minucioso
proceso de recuperación do castelo da Rocha Forte: planificando e
protexendo o territorio do único ben de interese cultural de propiedade
municipal; así como xestionando e anlizando tanto fondos propios
como doutras administracións. Neste sentido, ademais do impulso
comunicador desta nova publicación, na actualidade estanse a
desenvolver varias operacións co-financiadas con fondos europeos
(FEDER-EDUSI) con investimentos tanto na revalorización da propia
fortaleza como no arranxo da súa deixada contorna.
Mercedes Rosón Ferreiro
Concelleira de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción
Cultural e Igualdade do Concello de Santiago

A Asociación Cultural Rocha Forte leva dende o ano 1999 como
asociación impulsando a recuperación dunha das fortalezas medievais
máis emblemática de Galicia. E, aínda que este longo camiño ás
veces parece que nunca acaba, ao final sentímonos orgullosos e
coa ilusión posta no futuro ao ver que esta iniciativa, este soño da
veciñanza da Rocha, se vai facendo realidade. Este novo libro, esta
memoria recuperada dende que empezaron as escavacións, é un
paso máis no incesante renacer do castelo.
Carlos Delgado Fernández
Presidente da Asociación Cultural Rocha Forte
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Presentación
Los siglos no han conseguido pulverizar los escombros del antiguo palacio de
la mitra compostelana, fabricado á orillas del río Sar. La tradicion aun conserva el
nombre de este hacinamiento irregular de ruinas cubiertas de zarzas y de helechos.
Dificil seria separar la cal de las paredes de la greda de los campos. La naturaleza
adoptó la obra del arte, familiarizando la vegetacion sobre los desehechos muros y
sembrando el erizado espino y la odorifera madreselva en las junturas engrietadas
de las paredes.
El castillo de la Rocha no es una inmensa ruina como las torres de Altamira
ó un pavoroso desmoronamiento como la torre de la Barreira. No conserva el mas
imperceptible rastro monumental: alli desaparecieron los muros, las torres, los
fosos, los arcos apuntados y los trepados de las celosías. Las piedras perdieron sus
formas arquitectónicas y el azadon destruyó sus líneas artísticas presentando las
irregularidades naturales de las canteras. La naturaleza se apoderó del arte, como
una madre desairada.
Desde lejos , el castillo de la Rocha no es mas que un monton de hacinados
trozos de sillería. Ni aun conserva la graduacion desastrosa de los derrumbamientos parciales. Las ruinas no se han estendido por el valle y precipitado en el río: se
han hundido formando un pavimento artificial como si se apercibiesen de la mirada escrutadora del historiador y del viagero, se han cubierto de una capa de tierra
vegetal donde estienden las zarzas su punzante red.
Estas palabras do santiagués Antonio
Neira de Mosquera, escritas contra 1850,
serven para dar conta da situación do castelo cento cincuenta anos despois, cando
en 2001 comezaron os estudos e as escavacións que permitiron descubrilo. Durante
os últimos vinte anos foron moitas as
persoas, de todos os eidos da sociedade
(Administración, profesionais do ámbito
privado, da Universidade, de asociacións
cidadás…) que tiveron o castelo como tema
de ocupación e preocupación, traballando
dende distintas áreas para transformar as
ruínas que describe Neira de Mosquera no
que hoxe é: un fito na paisaxe da súa contorna, un resto visible do pasado, un lugar
de visita e encontro cidadán, en suma, un
elemento da paisaxe cultural que ofrece á
veciñanza e ao mundo a posibilidade de
imbuírse na historia compostelá.

O libro aprovéitase do labor de todas
esas persoas que sobre el traballaron e
doutras máis, estudosas da historia e da
arqueoloxía medieval, para compoñer un
relato que presenta brevemente o contexto
histórico no que se desenvolveu, sintetiza
os traballos que se abordaron, narra algúns feitos nel sucedidos e explica algo do
seu papel e do seu derrubamento.
Citar a todas as persoas, colectivos e
institucións que co seu traballo contribuíron a desvelar a forma e o sentido do
castelo e a acadar as condicións que permiten a súa visita alongaría o texto e faría
máis pesada a súa lectura, pero na escolla
bibliográfica final sinálanse algúns dos
que consideramos máis pertinentes ao
texto.
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O

CASTELO,
SÍMBOLO DUNHA
ÉPOCA E DUNHA
PAISAXE INCOMPLETA
OS CASTELOS SON UN PUNTO CENTRAL DA
PAISAXE
A partir do século X toda Europa se enche de castelos. É unha forma de
dicir, pois castelos, fortalezas ou lugares defendidos existían dende antes,
pero é nese momento cando aparece un novo concepto de castelo ligado
á existencia dun poder parcelado, heteroxéneo e inestable nos reinos feudais.
Coma calquera construción, os castelos son o resultado dunha forma
de vida que se enmarca nun sistema político, nunha economía e nunha
cultura, é dicir, nunha determinada sociedade que os concibe, constrúe e
mantén: a sociedade feudal. A súa edificación acada toda Europa, dende
Escandinavia á península Itálica e dende Rusia á península Ibérica, constituíndo así un dos elementos máis peculiares da Idade Media e unha das
construcións máis representativas da súa paisaxe.
Xunto con igrexas e mosteiros, a súa figura xorde na nosa mente en
canto intentamos compoñer unha imaxe do mundo medieval. Sendo un
elemento peculiar, un símbolo da Idade Media que chegou ata actualidade,
o certo é que os castelos tan só son unha parte moi pequena da paisaxe
construída da súa época: aquela que representa a elite da sociedade. Os
espazos do campesiñado, a paisaxe que construía e habitaba a clase maioritaria, que co seu traballo sostiña os estamentos superiores, resultan
practicamente descoñecidos e ocupan pouco ou ningún lugar no noso
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imaxinario. Non obstante, as súas casas, alpendres, hortas, pontes, fornos,
pesqueiras ou camiños, as obras que facían ou mantiñan, eran unha parte
fundamental da paisaxe que aseñoraban os castelos.

Os castelos son un punto central da paisaxe.

O feito de que os castelos fosen constru- Castelo de Monterrei, Ourense, dominando o val do río Támega,
cións monumentais cuxos restos, máis ou
unha liña de comunicación natural pola que os romanos xa
trazaran unha vía. ( Foto: Nandi Estévez)
menos remodelados ou conservados, chegaron ata nós favoreceu que fosen o centro de
estudo desa paisaxe. A isto engádese que nos documentos
medievais adoitan aparecer noticias sobre eles, quen os
edificou, a quen foron doados ou arrebatados, ou sobre
feitos que neles aconteceron.
Fronte aos castelos, as casas e construcións correntes,
que se desenvolvían en mutua dependencia con eles e
se distribuían pola súa contorna, os elementos que facían levadía a vida neles e completaban a paisaxe vivida
na época, apenas chegaron ata nós. Ademais de seren
construcións máis febles, maioritariamente de madeira
e pallabarro, que están constantemente refacéndose e
desfacéndose, e cuxas pegadas resultan moito más difíciles de identificar na actualidade, tamén aparecen menos
na documentación. A pesar destas dificultades, a inves-

Castelo de Monforte, Lugo, cuxa torre da
homenaxe, de máis de 30 m de altura,
aínda aseñora sobre a cidade
11

tigación galega comeza a explorar estoutros elementos menos monumentais que
permitirán achegarnos á paisaxe da época
dunha forma máis completa.
Tampouco é que saibamos moito dos
castelos. Ata agora, os seus aspectos máis
tratados son sobre todo os artísticos ou
militares e partindo fundamentalmente da
documentación. Os estudos arqueolóxicos
son aínda poucos e moitas veces responden
a necesidades de conservación e revalorización ou relacionados con traballos
preventivos, cando poden ser afectados por
Vistas da torre de San Paio de Narla (Friol, Lugo) en 1519,
unha obra actual, polo que a escavación se
pouco despois das Revoltas Irmandiñas, onde se poden ver as
construcións rurais anexas (España, Ministerio Cultura e Deporte. reduce ás partes que estes traballos requiArquivo da Real Chancillería de Valladolid, PLANOS Y DIBUJOS ren e non ás que a investigación pediría.
DESGLOSADOS, 59)
Pero tamén aquí comeza a ampliarse a
actividade cara a traballos arqueolóxicos enfocados a resolver problemas
históricos que permitirán agrandar o noso coñecemento sobre eles.
As construcións con estrutura de madeira reenchidas de terra
e vexetais, materiais económicos e facilmente accesibles, eran
habituais no pasado. Un tipo de construción coñecida en Galicia
coma pallabarro ou barrotillo, aínda se pode ver nalgunhas
edificacións, como nesta do mosteiro de Oia. En Santiago tamén
quedan trazas da construción en madeira coma nestas
da rúa Nova

Paralelamente, nos últimos anos comezouse a ampliar a panorámica dos temas
de estudo sobre a Idade Media coa exploración de novos aspectos. Dende as estruturas de habitación e produción campesiña
(aldeas, casas, socalcos…), que nos aclararán a orixe do poboamento rural tradicional, ata o papel da muller na sociedade
pasando por outros asuntos da vida cotiá
como o vestido ou a xestión agraria, temas
todos eles que ben seguro iluminarán o
contexto no que se desenvolveron os castelos e achegarannos máis ao que foron e
significaron para as persoas do seu tempo.
Os traballos sobre a Rocha Forte comezaron hai 20 anos, cando moitas destas
investigacións dos aspectos da paisaxe medieval galega e dos seus castelos eran aínda
moi embrionarias ou non empezaran. A
actuación desenvolvida nel foi pioneira na
abordaxe dunha investigación de amplo
alcance na que traballou un grande equipo de profesionais, expertos en variadas
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disciplinas, e se aplicaron os métodos
e técnicas de traballo e as análises máis
avanzados do momento que fixeron del
o castelo máis amplamente estudado de
Galiza.

O estudo das terrazas de cultivo coma estas do monte Gaiás,
que apuntan a un orixe altomedieval deste espazo agrario, é un
exemplo da apertura temática na investigación da Idade Media.
(Foto: cedida por Paula Ballesteros)

Logo de anos de traballos aínda non se poden dar por concluídos, pois
son moitos os aspectos que cómpre considerar para estudar o castelo,
dende os puramente construtivos ata os relacionados co seu papel na sociedade na que se desenvolveu e na memoria das seguintes xeracións que
o lembraron ata o presente. Porén, os resultados obtidos son xa útiles á
investigación e son xa varios os libros e artigos que sobre el se publicaron.
Así mesmo, son valiosos para sustentar a súa recuperación patrimonial,
xa que esta debe fundarse na difusión dos resultados do seu estudo, e para
a construción do imaxinario social, da memoria colectiva da que abrollan
novelas, contos e argumentos que alimentan a nosa necesidade humana
de historias.
Como toda pegada dun tempo anterior, o castelo de Rocha Forte é un
lugar onde deternos a observar o tempo presente, pois as preguntas que
lle facemos ao pasado son as que agroman dende o que hoxe nos ocupa e
preocupa como sociedade. A interpretación sobre o pasado, a historia que
del reconstruímos, non é pechada, muda segundo o fan as múltiples circunstancias que empezan polos avances da investigación e seguen polos
intereses da sociedade na que se desenvolve a persoa que investiga. Un
exemplo desta última afirmación, que pode parecer pouco clara, é a atención que actualmente recibe o estudo das mulleres no mundo medieval.
Nunha sociedade como a nosa, na que tratamos de coñecer e valorar o seu
papel, resulta natural preguntarse por elas nesa época e tomalas como
obxecto de investigación dada a súa invisibilidade nas noticias e documentos da época. No entanto, hai un século sería ben difícil que se considerase un tema ao que dedicarlle esforzo.
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Así, o pasado, a historia, ímola recuperando segundo as preguntas que
lle formulamos dende o presente e que, polo tanto, mudan a medida que
cambia a sociedade que as fai. As súas respostas son un portelo polo que
observarnos como humanos, comparando o noso presente con outros presentes que xa foron e enriquecendo constantemente o relato que facemos
de nós mesmos.
Chegados aquí parece que para falar do castelo da Rocha Forte fomos
devagar por moitos temas que nos apartaron del, pero non é así. Este
paseo, curto, para a amplitude do mundo medieval no que se enmarca,
ou mesmo para os menos de tres séculos que estivo en pé, só pretende
amosar que os castelos son soamente unha mínima parte dunha paisaxe,
e que para coñecelos hai que coñecer tamén outros elementos que compuñan esa paisaxe. Avanzamos, xa que do castelo da Rocha Forte sabemos
algunhas cousas, podemos intuír outras e descoñecemos outras máis,
pero partindo do que sabemos, ou o do que os datos nos permiten pensar,
intentaremos compoñer un relato que nos faga evocar algo do que puido
ser a historia da Rocha Forte.

Vista xeral da Fortaleza da Rocha Forte logo de rematar os traballos de escavación en
2013. (Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
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A CONSTRUCIÓN DE CENTOS DE CASTELOS
AO LONGO DA IDADE MEDIA
Antes dos séculos X e XI, cando se comezan a levantar os castelos
feudais, xa había castelos. Entre os séculos V e XV erixíronse centos e,
de feito, en Galicia atópanse inventariados máis de 500. Ao longo de dez
séculos, en amplas zonas xeográficas de Europa, foron levantados por
poderes ou señores distintos e para servir obxectivos diversos. Por iso,
aínda que son similares en moitos aspectos, tanto que a todos lles chamamos castelos, tamén serán moi diferentes noutros. Así, serán variados nos
lugares escollidos para a súa localización, nas dimensións, nos materiais
construtivos, na tipoloxía, na función e ata na maneira de denominalos.
Na documentación aparecen reflectidos con diversos nomes: torre,
palatium, castro, castelo, fortaleza, casa forte, palacio…, denominacións
distintas que poden chegar a definir realidades semellantes. Asemade,
pode ser que baixo unha mesma denominación, como a de castelo, se agochen construcións diversas, é dicir, por exemplo, que se lle chame castelo a
unha simple atalaia ou a un pazo. Tamén a toponimia, os nomes polos que
os mapas ou a veciñanza os nomean na actualidade, agocha realidades
distintas baixo unha mesma denominación.
Sirva como mostra da variedade nominativa a mesma Rocha Forte. Na
crónica de Berenguel aparece citada como pazo arcebispal: “acercáronse
iracundos ao pazo arcebispal da Rocha Forte” e como castelo: “Chegou (Berenguel) a hora avanzada ao castelo da Rocha Forte”. O arcebispo Rodrigo de Luna
chámalle “La nuestra fortalesa de Rocha fuerte” nun poder dado para avirse cos
cabaleiros e concellos do Arcebispado en 1459. Nese mesmo ano identifícase como “casa de la Rocha et fortalezas della “ no armisticio entre o arcebispo e
o conde de Trastámara. No preito Tabera-Fonseca (de aquí en diante referirémonos a el co acrónimo PTF) cítase maioritariamente como fortaleza
pero tamén aparece como castelo e o cóengo Xaquín de Aunón denomínaa
“torre de la Rocha”. Con independencia de que a variedade de nomes estea
xustificada polos diversos usos aos que serviu, o noso castelo exemplifica
ben a abundancia léxica que poden acadar estas construcións señoriais ás
que xenericamente chamamos castelos.
En Galicia comezamos a identificar castelos a partir do século V, os
castelos tardo-antigos, logo do desmantelamento do Imperio Romano.
Andado o tempo, os altomedievais, que se estenderán ata o século X ou XI.
Construídos ao longo dun espazo de tempo aínda mal coñecido historicamente, distan de ser convenientemente caracterizados. A documentación
sobre eles é escasa, inexistente para moitos, pois os castelos só comezan
a facerse habituais nela a partir do século X. Os traballos arqueolóxicos
aínda están en fases iniciais, localizando e identificando estes lugares, e
15
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queda moito por saber das
súas características construtivas, do tipo de poder
(local ou estatal) que os
levantou ou a súa función
específica. De feito, prospeccións arqueolóxicas
realizadas na contorna de
Santiago teñen identificado elementos como o Castelo de Vigo, Castromaior
ou o Castro da Hermida de
San Marcos como posibles
exemplos destes castelos
prefeudais que aínda son
pouco coñecidos.

  

Adoitan situarse en
puntos moi elevados
respecto á súa contorna,
lugares prominentes e
de difícil acceso dotados
de defensas naturais; ás
Mapa dalgúns dos castelos de Galiza realizado a partir de varias fontes. A distribución
veces son altos rochosos
dos da igrexa, máis alá da Terra de Santiago acoutada en 1120, ilustra a extensión do seu
señorío ao longo do tempo
que aproveitan os penedos
do lugar como parte da
edificación. Teñen así situacións con boa visibilidade a grandes distancias
e sobre vías de paso. Con dimensións e tipoloxías variadas e plantas que se
adaptan á forma do terreo, algúns poderían ser simples atalaias e outros
lugares de habitación máis amplos.












Segundo andamos cara á plena Idade Media, contra o século XI, os
castelos irán baixando en altura, avanzando ata os vales e estendéndose
por lugares e áreas xeográficas máis variadas. Ás súas funcións estratéxica
ou defensiva irán sumando outra propia do feudalismo: a xurisdicional, é
dicir, a do control político e económico dun territorio, converténdose así
en centros de poder sobre os habitantes e terras da súa xurisdición.
Así será o castelo da Rocha. Situado nun lugar estratéxico, nas inmediacións de dous camiños (o que comunica co sur de Galiza e con Portugal e o
que leva á costa, á ría de Muros e Noia), na extrema sur da cidade coa que
conectaría visualmente, foi un castelo particular no conxunto dos pertencentes ao Arcebispado compostelán.
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Segundo se di na pregunta 11 do interrogatorio do alguacil maior do
Arcebispado, no PTF, era a máis grande e forte fortaleza de todo o reino de Galicia, algo ben posible sendo o castelo do máis grande señor galego. Máis
alá diso, era o máis próximo á cidade, ao centro do señorío, e funcionaba
como residencia arcebispal en diversos momentos da súa historia, lugar
onde acollerse cando a veciñanza lle negaba a entrada na cidade e dende
onde intentar amañar disputas con ela. Tamén sería centro administrativo
dunha “circunscrición” que levaba o seu nome, o Xiro da Rocha, onde o
arcebispo chegou a dispoñer da maior parte do territorio. Pero dende el
tamén se administraban outras terras e dominios do señorío feudal compostelán. A estas funcións sumaríanse outras propias das fortalezas como
cárcere ou portádego (o imposto ao tráfico de mercadorías), elementos
que se xuntan para facer dela unha gran fortaleza señorial que, logo da
catedral, daquela tamén considerada fortaleza, ocuparía un lugar preponderante no conxunto das adscritas ao Arcebispado.
Contra o século XV os castelos serán, para campesiños e burgueses,
símbolo de abusos de poder e falcatrúas, pois estas serían cometidas ou
consentidas polos señores e tenentes que os habitaban. Iso será o que provoque a súa desaparición, que virá coas Revoltas Irmandiñas nas que ambos os grupos, campesiños e burgueses, xunto coa baixa nobreza, atacarán
castelos e fortalezas por toda Galicia e derrubarán a maior parte delas.
Pero non só foron as revoltas as que acabaron coas fortalezas. Unha nova
sociedade, a moderna, cunha nova forma política, a monarquía absoluta,
veu consideralas inútiles nalgúns casos e perigosas noutros para o poder
monárquico. Por iso, a partir da Idade Moderna as funcións residenciais,
incluso simbólicas, dos
Os pazos substituíron as fortalezas nalgunha das súas funcións. Pazo de Riande, na
castelos pasarán aos pazos
Rocha Vella. Conta cun escudo que podería ser do século XVII. Porén, nin este nin o outro
e as funcións militares e
pazo do lugar, A casa de Baltar, se poden relacionar directamente coa fortaleza.
( Foto:Nandi Estévez)
políticas ás fortalezas modernas que, malia seren
chamadas tamén castelos,
xa serán outra cousa distinta.
A pesar de que hoxe as
vexamos sobre todo como
elementos defensivos,
construcións asoballantes
e expresións dun poder señorial -que o son-, as fortalezas son tamén lugares
onde transcorreu a vida,
moradas dende as que homes e mulleres provocaron
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danos ou favoreceron os seus semellantes, soares nos que gozaron e penaron, infrinxiron males ou fixeron ben a outras persoas e, neste sentido,
son ante todo espazos de vida humana. Nelas administráronse territorios,
cobráronse rendas, impartiuse xustiza, criáronse familias e, si, exerceuse
un poder coercitivo sobre as persoas e loitouse por mantelo e por librarse
del. Pero, en definitiva, neles transcorreu a vida. O castelo da Rocha Forte,
levantado no século XIII, enmárcase no momento final desta historia dos
castelos desaparecendo cando estes deixan paso a outras formas de dominio e de representación do poder.

Esquema dun castelo. (Realizado sobre base infográfica de Ricardo Varela)
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A QUE RESPONDE A FORMA DUNHA FORTALEZA?

É común dicir que a forma dos castelos muda segundo se desenvolve
o armamento. Porén, José Antonio Maravall, xa a mediados do século
pasado, foi quen de ilustrar un principio máis profundo: a relación entre formas políticas, económicas e militares que evolucionan xuntas.
Concorda que o concepto e a estrutura da fortificación cambia segundo o fai o armamento e a técnica da guerra, pero argumenta que a
súa forma tamén depende de quen sexa o que ataca e quen o que
defende, e os motivos polos que o fan, e estas son razóns políticas,
non militares. Maravall propón así que debaixo das distintas formas
da fortificación hai unha concepción diferente do poder, de concibilo
e de exercelo, e ilustra este argumento mediante o contraste entre o
tipo de fortaleza e de poder político medieval e o moderno.
O poder dun reino medieval é heteroxéneo e descontinuo. Debaixo
do rei pode haber señores con forzas superiores á súa que se lle opoñan. As fronteiras do reino son fluídas, cambiantes, con espazos baleiros de poder dentro delas, ou con enclaves. O poder medieval é tamén
heteroxéneo porque non todos os grupos dominados están situados
a un mesmo nivel de control político. Dende o rei ata o servo hai varias capas de autoridade política gradualmente repartidas. A maiores,
dentro dun mesmo nivel de poder, ou de sometemento a este, hai
privilexios, exencións etc., polo que o señor non é quen de exercer un
dominio igual sobre todas as persoas do mesmo nivel. Nesta situación,
os castelos medievais érguense onde hai un privilexio ou exención
que manter para, chegado o caso, defendérense. Aparecen alí onde
un señor considera preciso.
A fortaleza medieval é fechada sobre si mesma e non ten relación
con ningún outro sistema defensivo. No seu recinto gárdanse os dereitos do señor nos que o rei, ou quen queira conquistala, non pode
actuar. Isto mudará co desenvolvemento do estado moderno, cun poder centralizado do que emana a mesma lei para todos. Pero mentres
este poder centralizado non existiu, o castelo feudal protexía todo o
que había que defender: o señor e as súas posesións. Por iso dentro
das súas murallas gardaba as casas dos serventes, os almacéns, as
cortes… e, na torre principal, a súa vida privada. En caso de ataque,
no castelo estaba todo o que señor tiña que protexer. Adoitaban así
levantarse en puntos de difícil acceso ou protexidos, creando un sistema autárquico, pechado sobre si mesmo. A súa defensa facíase dende
o mesmo muro, só contra os que estaban ao seu pé, pois aínda que
puidese contar con axuda, esta non formaba parte do principio da defensa do castelo.
Porén, o obxecto dunha fortaleza moderna non será defender un señorío, un condado… A súa misión será defender un reino, cumprindo
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a función pública de protexer o territorio común dos súbditos, por iso
adoita levantarse onde poida recibir socorro dos outros súbditos ou
asegurar a retirada de quen a defende.
Tendo unha función pública, nunha fortaleza moderna xa non hai espazos para a vida privada ou familiar dun señor, só hai vivenda para
os que guerrean, os militares. Cando pasa a ser elemento dun poder
central, a fortaleza deixa de ser unha construción illada para formar
parte dun conxunto, dun sistema organizado que serve o principio de
uniformidade do poder de modo tal que o sistema faga compacto o
espazo que protexe.
Contan as crónicas dos Reis Católicos, os primeiros modernos da península, que segundo toman fortalezas de señores feudais que actúan
á marxe da xustiza real ou son partidarios do rei de Portugal, van mandando derribalas: “É porque la Reyna fué informada, que de la fortaleza de Madrigalejo se habían fecho mayores crimines é robos, mandóla derribar “ (…) “É derribaron por todo el Reyno de Galicia qüarenta
é seis fortalezas “.
O seu é xa un poder soberano, un poder que xunta os anacos do poder político que antes estaba repartido nas mans de señores feudais.
Ese poder soberano ten un espazo, acoutado, sobre o que se estende
a soberanía continua e uniforme dos monarcas ata as fronteiras do
reino. A fronteira será agora o que terá que ser gardado. Por iso, aínda
que os Reis Católicos mandan derribar fortalezas, non tiran as situadas
nos límites do reino, nas fronteiras do Estado. As fortalezas modernas
levantaranse nas fronteiras, para a defensa do reino.
O traballo de Maravall está pensado dende a idea de castelo como
elemento individual, como a casa forte, ou soar, dun aristócrata feudal
mentres que a Rocha Forte é parte dun conxunto de fortalezas pertencente a unha institución. O Arcebispado, a xerarquía eclesiástica
que a erixiu, é parte da nobreza laica, da que adoita nutrirse, e ten
unha similar mentalidade señorial. As súas fortalezas responden a un
poder central, o do Arcebispado, que era un señorío medieval. Cando
Maravall argumenta como a forma e características das fortalezas son
tamén froito dunha concepción do poder, estanos a ilustrar como o
poder toma forma no espazo e define unha paisaxe a través da construción dun tipo concreto de aparello, disposto nun lugar específico
para exercelo e defendelo, como é a fortaleza medieval.
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O

REDESCUBRIMENTO
DO CASTELO

UNHA INVESTIGACIÓN DE LONGO
PERCORRIDO
Ano de 1998, un grupo de veciños da Rocha crea a asociación cultural A
Rocha Forte para revalorizar as ruínas deste castelo. Daquela, o seu soar
estaba abandonado e cuberto pola maleza pero sabían que nel se agochaban estruturas de pedra, ocos e escaleiras que se abrían no subsolo a
modo de pasadizos cegados pola acción dos elementos ao longo do tempo.
Algúns dos feitos nel sucedidos constituían importantes capítulos da historia santiaguesa e galega e os seus restos alimentaban historias, novelas e
lendas que testemuñaban a importancia do lugar. Para a rapazada da Rocha, o castelo era un estimulante lugar de xogo que activaba a imaxinación
e enchía o tempo de lecer; de cando en vez, pasaba por alí algún universitario compostelán para explorar as súas ruínas na busca dos pasadizos
e pozos que se dicía que tiña. O soar estaba a monte e utilizado en parte
como vertedoiro, pero a veciñanza lembraba ben o lugar séculos despois
da última vez que se habitara. Era unha cicatriz que a historia deixara na
súa paisaxe.
Sabíase que xa a finais do século XIX algúns persoeiros do mundo da
cultura manifestaran interese por escavar o lugar, pero un século despois
aínda non se comezara. A asociación A Rocha Forte púxose á tarefa e, en
2002, asínase un convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello para estudar, recuperar e revalorizar o
lugar.
Aquí comezaba unha carreira de fondo para escavar os restos conservados da fortaleza, desvelar algúns dos segredos que a súa historia albergaba
e converter os vestixios nun activo social que permita á cidadanía de Santiago e do mundo gozar da historia e da natureza a través do acceso a eles,
paseando o seu soar, observando as pegadas que quedan da construción,
comprendendo a súa historia e atopando o seu sentido. Eran estes uns
obxectivos ben simples á vez que ambiciosos, pois a investigación histórica
é un labor custoso, que precisa tempo e recursos. O seu ciclo baséase na
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planificación de obxectivos (preguntas) e métodos (procedementos para
intentar respondelas), na realización do traballo programado e, finalmente, na análise do resultados. Segundo sexan máis ou menos produtivos,
estes resultados conducen o avance da investigación, para afondar na
mesma vía ou para buscar outra pola que progresar volvendo repetir os
pasos do ciclo. É un proceso longo e custoso.
Os traballos comezaron coa busca e recollida sistemática de información nas fontes escritas (textos antigos) e coa procura de informes, traballos ou artigos que puidesen botar luz sobre o castelo. Seguiron coa roza
e limpeza do soar para logo realizar unha prospección, é dicir, un exame
superficial do terreo en busca de restos materiais e indicios das estruturas
que orientasen o posterior traballo de escavación. Estas tarefas completáronse coa análise topográfica detallada para situar os achados, a enquisa
aos veciños e a prospección da contorna do castelo, todo isto de cara a
achegarse ao mellor coñecemento do lugar.
O Castelo da Rocha á beira de Compostela. A imaxe ilustra a situación da cidade de
Compostela e da Rocha Forte en relación cos demais bispados e coa Dorsal Meridiana,
vía de paso natural que comunicaba os principais núcleos do señorío e onde se situaban
outras fortalezas que, coma o noso castelo, eran “casas da igrexa.” (Elaboración sobre
ortoimaxe do satélite Lansat do 08-08-2013 do Instituto de Estudos do Territorio, Xunta de Galicia)
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A LOCALIZACIÓN ESCOLLIDA RELACIONABA A CIDADE COA
TERRA DE SANTIAGO

O Castelo atópase no extremo suroeste do concello de Santiago de
Compostela, a uns 3 km ao sur do casco histórico, no lugar da Rocha
Vella, parroquia de Santa María de Conxo.
Xeograficamente, sitúase nas proximidades da depresión Meridiana,
vía de comunicación natural que cruza Galiza de sur a norte, dende
Tui ata Carballo, aproveitada ao longo da historia. Por ela ía a vía romana XIX, que logo sería camiño a Padrón, Pontevedra e Tui, tamén
utilizada como camiño de peregrinación. Máis tarde pasaría a vía do
tren, a estrada nacional e a autopista do Atlántico. Así, na actualidade,
o castelo atópase rodeado polas diferentes infraestruturas de comunicación que conectan a cidade de Santiago co sur de Galiza, a través
desta vía natural, e coa costa. No seu tempo estas eran as principais
áreas de extensión do señorío compostelán, polo que se atopaba nun
punto que relacionaba a cidade con dúas das principais vías que o
articulaban.
A súa localización, a 184 m sobre o nivel do mar, é nunha zona de fondo de val, arrodeada das suaves alturas que o definen. Instalouse sobre un pequeno promontorio rochoso, dominando sobre o rego Vilar
que o bordea polo sueste, antes de desembocar no río Sar uns metros
máis adiante. Destaca así sobre a súa contorna inmediata polos lados
nordeste, leste, e sur, conectando visualmente coa cidade.
Polo oeste e suroeste aparece dominado por varios pequenos cumios.
Dous deles, Pena da Atalaia e Pena dos Catroanacos, están considerados na memoria oral da veciñanza como “miradoiros do castelo”.
Puideron ser puntos de vixía e a iso remite tamén o topónimo atalaia.
A situación nunha zona que é case chaira non favorecerá unhas condicións defensivas naturais, porén permitiralle desenvolver unha planta
simétrica.
Ilustración idealizada dunha sala da torre da homenaxe dende onde se conectaría visualmente coa cidade amurallada compostelá
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A indagación nas fontes permitiu ver que o castelo aparecía na documentación dende os tempos do arcebispado de Xoán Arias (1237-1266) e xuntou
información de diferente estilo, dende terribles feitos que nel se viviron ata
o seu derrocamento polos irmandiños e o seu posterior desmantelamento.
Así, situaba o castelo nunhas datas de uso, apuntaba os condicionantes da
súa localización, indicaba funcións que puido ter desenvolvido, revelaba
unha descrición xeral no momento en que foi derrubado e sinalaba algunhas das vicisitudes polas que pasou ao longo do tempo que estivo habitado.
En canto á pescuda arqueolóxica, limpo o soar, delimitouse a área ocupada polos muros que definían a fortaleza. Entre o entullo evidenciáronse
dúas murallas e outros elementos como a torre da homenaxe, canalizacións de auga ou 42 bolaños (bólas de pedra utilizadas para seren disparadas ou lanzadas) dispersos por todo o xacemento, algúns agrupados en
conxuntos. Por outro lado, entre o abundante lixo contemporáneo, dende
latas de bebida a ósos de vaca ou can, pasando por ferros indeterminados,
aparecían pezas de columnas ornamentadas (fustes e capiteis) e cerámica
que podería ser medieval. O castelo conservaba os restos da vida.
Estes achados eran superficiais, descontextualizados e incompletos,
pero tamén prometedores nas posibilidades que suxerían e fascinantes
nos misterios que encerraban. Esta campaña inicial supuxo un primeiro
achegamento que forneceu elementos suficientes para albiscar o interese
do lugar e orientar os traballos posteriores de recuperación e revalorización do xacemento.
Ao longo dos anos seguintes continuou a limpeza, escavación e posterior consolidación dos muros descubertos, centrando os traballos na área
oeste. En 2006 detense o groso da escavación, aínda que se aborda algún
traballo de consolidación e escavación puntual, ata o ano 2009. Como resultado destes traballos púidose definir un recinto de planta case cadrada,
rodeado por unha dobre liña de muralla con torres circulares nas esquinas
O castelo na súa contorna paisaxística. En 1962,á esquerda, en 1998 no centro e en 2017 á dereita.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
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e semitorres ou bastións poligonais na parte central. Tiña uns 65 m de
lado, medidos dende o exterior da segunda liña de muralla, que pechaban
unha área duns 4225 m² aínda que polo sueste, xa en predios privados,
identificáronse outras estruturas pétreas que tamén poderían ser da fortaleza. Os seus límites eran incertos.

Plano das diferentes escavacións realizadas ao longo dos anos que ilustra o avance dos
traballos arqueolóxicos ao longo do tempo
(Realizada sobre base planimétrica do Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

2020-2021
2013
2009
2006
2005
2004
2003
área de reserva
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No interior descubríronse restos de muros que se apegaban á muralla,
un pozo e varias estancias subterráneas. Aínda faltaba moito por escavar,
pero xa se percibía que se trataba dunha construción singular. Tamén se
apreciaba que o interior do castelo estaba moi alterado, pois os muros
aparecían a ras de chan. Neste tempo tamén se fixeron controis arqueolóxicos de diferentes obras urbanas que se desenvolveron na contorna e
que achegaron indicios (materiais medievais e restos de estruturas) de que
se podía estender mais alá destas murallas.

O DESENVOLVEMENTO DUNHA AMPLA
ACTUACIÓN
O ano 2013 marca un fito na evolución dos traballos. Neste ano abórdase unha gran actuación, a maior intervención no xacemento, xunto con
novos estudos documentais, prospeccións, analíticas e proxectos para o
seu acondicionamento posterior. Con esta campaña daríase por rematada a escavación no interior do castelo ao intervir sobre a maior parte
da superficie interior e a parte inexplorada das dúas murallas. Polo lado
noroeste, o que corre paralelo á vía do tren, deixouse unha banda irregular duns 6 m de ancho na parte central e que se amplía cara aos extremos
como área de reserva arqueolóxica, é dicir unha área sen escavar. O resto
foi posto ao descuberto.
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Vista xeral dos niveis de entullo que se
atopaban unha vez retirada a vexetación.
Ao fondo á esquerda a rocha sobre a que
se levantou a torre da homenaxe. (Foto:

Restos da torre da homenaxe segundo
apareceu nas escavacións, practicamente
arrasada. Pódense disitnguir os rebaixes
na rocha e os restos dos banzos que a
arrodeaban por dous dos seus lados. (Foto:

Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

AS ÁREAS DE RESERVA ARQUEOLÓXICA, OS TERRITORIOS
CONSCIENTEMENTE INEXPLORADOS
No mundo da arqueoloxía hai unha metáfora moi coñecida que describe a escavación como a lectura dun libro cuxas follas se esvaen ao
ir léndoas, pois segundo se retiran os estratos de terra desaparece a
información neles contida. Por iso é imprescindible ir rexistrando e
anotando todo o que se atopa a medida que se escava e tamén deixar
zonas virxes, áreas de reserva, para escavar no futuro.
A análise repousada do que hoxe se atopa, a súa comparación e o contraste coa información doutros xacementos similares, xunto coas novas técnicas de traballo e métodos de análise que cada día van aparecendo, permitirán abordar mellor o traballo de escavación no futuro e
ademais deixamos que as vindeiras xeracións tamén o poidan escavar.

O desenvolvemento deste proxecto permitiu iniciar o programa de
difusión e revalorización da fortaleza coa edición do libro Rochaforte e a
confección dunha páxina
web, https://rochaforte.santiagodecompostela.gal, que,
ademais do seu carácter divulgativo, recolle gran parte
da información xerada nos
traballos. Así mesmo, redactouse o Plan especial de
protección e acondicionamento
do parque arqueolóxico da
Rocha, aprobado en 2015,
que implicou, entre outras
cousas, a delimitación do
xacemento e a ordenación e
protección da súa contorna.
Tamén serviu ao proxecto
de acondicionamento interior do xacemento, no que
se definían os recursos imprescindibles para facilitar
o seu acceso e coñecemento
Nas estancias subterráneas apréciase
a magnificencia da construción. Parte
interior da poterna que se cegaría
cando se constrúe a falsabraga. O muro
presentaba restos de encalado.
(Foto: Arquivo da Sección
municipal de Arqueoloxía)
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público, e ao proxecto de acondicionamento exterior, que incluía, entre
outras accións, a construción dun aparcadoiro, a recuperación do camiño
peonil que une a fortaleza co lugar da Rocha ou a ordenación da cuberta
vexetal.

CARACTERÍSTICAS DAS PEGADAS DA
FORTALEZA
Despois dunha década de escavación, o primeiro que se puido documentar foi o alto nivel de destrución das construcións interiores. A rocha
natural do terreo aparecía á vista segundo se limpaba a vexetación ou se
retiraba o nivel de entullo. Isto dá conta do desmantelamento sistemático
da pedra dos muros, pavimentos etc., de que fala o PTF. De feito, debeu
ser tan metódico e organizado que na escavación puidéronse distinguir
niveis de derrubamento, resultado do abatemento dos muros, coas pedras
caídas ao seu pé, e niveis de espolio onde as pedras estaban amoreadas e
separadas dos muros, colocadas alí intencionadamente, probablemente
como resultado de escollelas antes de levalas. Tamén se atoparon rodeiras,
marcadas na entrada do castelo, dos carros nos que se cargarían as pedras.
Aínda que se identificaron algúns puntos onde os pavimentos, os chans
que pisarían as persoas que residían nel, estaban conservados, en xeral
aparecían desmantelados e co material revolto (cerámica, armas, ósos,
chaves… ). Así, fragmentos dunha mesma peza aparecían esparexidos por
distintas zonas do castelo, algúns en puntos extremos.
Debuxos interpretativos que amosan unha diferente imaxe do
castelo segundo o remate das torres fose con teito
ou con ameas
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A segunda particularidade dos restos do castelo é que, a pesar do arrasamento, se pode apreciar moi ben a calidade e coidado da construción
na altura de muralla conservada e nas partes subterráneas do castelo onde
non houbo espolio da pedra. Situados nelas é fácil activar a imaxinación e
continuar a muralla cara a arriba ou evocar como serían os muros por riba
do subsolo. Non custa imaxinar que resultaría unha construción impoñente.
A terceira característica que se pode subliñar é que ao longo dos máis
de dous séculos que o castelo estivo habitado a súa forma mudou e o que
atopamos na escavación son os restos da forma final xunto con restos de
formas anteriores, ás veces facilmente deslindables e outras conformando unha amálgama de difícil separación. Nalgún dos pequenos espazos
onde se conservaron pavimentos atopáronse diferentes momentos de uso,
separados por estratos de terra, que sinalan o arranxo ou a destrución do
chan anterior. Isto pasa en pequenas zonas puntuais que non permiten
saber que se fixo alí ou a que se dedicaba cada estancia. Non sabemos que
funcións terían cada un dos espazos.
O cuarto aspecto que cabe comentar é que a súa aparencia final, a que
tiña no momento previo á súa derrota polo movemento irmandiño, figura descrita no PTF. En concreto a pregunta 11 do interrogatorio do representante do arcebispo Tabera descríbeo así:
Si saven que la fortaleza de la Rocha Fuerte de a par de la ciudad
de Santiago al tienpo y saçon quel dicho señor Patriarca ubo el dicho arcobispado e mucho tienpo antes estaba llebantada e muy bien
edificada todo de cantaría de piedra de grano con su mezcla de cal y
argamasa la qual hera la mas grande y mas fuerte fortaleza de todo
el Reino de Galizia e que abia en ella una bara de casa torre de menaxe de quatro bobedas y mui gruesa pared con tres çercas y encintos
alderredor en que abia nuebe torre alliende de la bara de casa todas
ensobradas con sus bobedas e almenadas y coronada con sus guirnaldas y en ellas sus cubos todos cubiertos e texadas de las qua les
una se dezia la torre nueba y otra de Santa Ofemia, en que estaba la
iglesia de la adbocacion de la dicha sancta y abia sus cabas y barbacanas, puertas, conpuertas e baluartes e una mina que benia debaso de
tierra desde la fortaleza hasta el rio y abia caballeriças donde cabian
mas de dozientos caballos y palacios y hedeficios (folio 32) de serbiçio
y aposento para mas de dozientos onbres e muchos pertrechos e municiones (…) asta que la tomaron e derribaron. Digan e declaren que
otros edefiçios abia y quien le derribo y la causa porque la derribaron
y lo mas que saben de la dicha pregunta
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É posible que cando se redactase a pregunta tivesen
algunha descrición do castelo pois, por exemplo, no armisticio de 1459, acordado entre o arcebispo, o conde de
Trastámara e os santiagueses irmandados en San Paio de
Antealtares, pedíase un inventario do estado das edificacións do castelo:
e se ponga por escripto todas las vituallas et mantenimientos que estan en la dicha casa (referíndose a fortaleza) et en ella quedaren el dia que le fuere
entregada, et asymismo el estado et el Reparo en
que queda la dicha casa et fortalesas et casas et
adarves et edificios que en ella son, porque en todo
ello nin en alguna cosa et parte dello non se faga
mudamiento nin ynouacion alguna

Grilanda de matacáns da torre do
castelo de Monforte

Desafortunadamente este inventario, que daría moitos
detalles de como era o castelo nese momento, non chegou
ata nós pero é posible que aínda o tiveran daquela, cando
foi o preito. En todo caso, a pregunta orienta a resposta
ao facer unha descritiva completa da fortaleza que guía
as acordanzas das testemuñas 60 anos despois dos feitos.
Elas non contradín o que di a pregunta, algunhas amplían
e concretan certos aspectos e outras dubidan nalgún punto, por non sabelo ou non lembrarse,
pero non rebaten ningún. Aínda que os
testemuños non son discordantes, hai
puntos nos que a información diverxe
duns a outros. Un exemplo pode ser a
referencia á configuración das torres
do castelo. Alonso de Souto, labrador de
Leroño duns 89 anos, di que: “hestubo
dentro della (da fortaleza) una vez (…) e
dize el dicho testigo que hera guirnaldada
por ençima e almenada la dicha bara de casa
e las otras torres e çerca heran almenadas”.
A amea é un oco descuberto entre
merlóns, o que nos fai pensar nunhas
torres cun teitado, de lousa ou similar,
polas que se transitaría ao descuberto.
Distintamente, Juan de Silva, labrador
veciño de Ribadulla “de «çien años poco
mas o menos e que se acuerda bien de hasta
çincoenta años e mas tiempo de que no se
acuerda quanto»”di:
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hera muy bien fecha alta e muy labrada de piedra de grano labrada
e con dos barreras e dos çercas e toda hera almenada e tejadas las
torres e casas de dentro porquel testigo bio los tejados por de fuera e
paresçian las tejas como quiera quel testigo no fue dentro della mas
de quanto paso por alderredor della muchas vezes.

E unhas torres telladas fan pensar nunha imaxe distinta da mesma fortaleza como se pode ver na imaxe da páxina 28; e con estas descricións aínda se
poden dar outras formas construtivas. Este é un simple detalle, pero ilustrativo da dificultade de xerar unha imaxe da fortaleza a partir das fontes
documentais e arqueolóxicas das que hoxe dispoñemos aínda sendo ambas
valiosas achegas para o seu coñecemento.
En termos xerais, o que nos describe a pregunta é unha fortaleza levantada en granito. Delimitada por tres murallas, cercados (encintos), foxos e
comportas entre as que se vían nove torres ameadas de dous pisos, o superior feito sobre bóveda de pedra. Nunha delas, chamada de Santa Eufemia, habería unha capela con esta advocación.
No seu interior albergaba a torre da homenaxe, “a bara de casa”, de 4
alturas soportadas por bóvedas. Estaría rematada por “guirnaldas”, que
serían matacáns -isto é, galerías de pedra voadas con ocos polos que ver e
disparar ao inimigo- e coroada por un ameado. Tamén había pazos e edificios para aloxar máis de douscentos homes e cortes para máis de douscentos cabalos. No subsolo tiña unha mina
ou pasadizo que levaba ata o río.
Esta descrición, coñecida á hora de iniciar as escavacións, podería ser unha especie de mapa do tesouro que sinalaba
elementos que buscar: a torre da homenaxe, pazos, cortes…, pero no que había
escasas referencias espaciais, poucos
detalles da súa aparencia, ningún pormenor da súa evolución dende tempos
anteriores (arranxos ou demolicións
dos edificios…). Tampouco aludía aos
elementos que poboaban o cotián deses
edificios: os mobles, as ferramentas, a
vaixela, os alimentos, as armas…, as cousas que acompañaban a vida das persoas
que moraban alí. E que se atopou?
Detalle dos matacáns do castelo de Granadilla (Cáceres)
onde se aprecia que son beirís con ocos no chan a modo de
“aspillera” (abertura estreita por onde disparar)
para o tiro vertical
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O PREITO TABERA-FONSECA (PTF) CONSIGNA O ESTADO
DAS FORTALEZAS DO ARCEBISPADO ANTES DAS REVOLTAS
IRMANDIÑAS

Foi o arquiveiro e conservador do Arquivo Diocesano, Pablo Pérez
Constanti, quen en 1922 atopou, no chamado “Arquivo secreto” do
pazo arcebispal, o documento que rexistraba o litixio mantido polo estado das fortalezas e casas fortes da mesa arcebispal de Santiago uns
60 anos despois de seren derrotadas polas Revoltas Irmandiñas.

Iníciase en 1525 cando se reúnen o arcebispo saínte da sé santiaguesa,
Alonso de Fonseca e Ulloa, e o arcebispo entrante, Juan Tabera, e este
reclama a Fonseca a reparación das fortalezas e das casas fortes arcebispais alegando que, sendo deterioradas e derrubadas no tempo do
antecesor de Fonseca (polas Revoltas Irmandiñas), non se botara man
delas. Fonseca negouse a avinza alegando que mentres fora prelado
as fortalezas non se abandonaran e aínda as deixara mellor que cando
as recibira.
Ante a falta de acordo decidiron nomear tres xuíces (un de cada parte
e un árbitro) que dispuxesen da información e das probas para dirimir
na disputa. Interrogaron ducias de testemuñas que deron conta de
como eran e como estaban as fortalezas antes das revoltas e do que
nelas sucedera cando se levantou a Irmandade.
O litixio recolle o interrogatorio dos axentes xudiciais, as respostas
apuntadas polas testemuñas e a valoración dos danos das fortalezas
existentes na data, feitas por dous peritos e dous canteiros. As preguntas describen unha situación máis que preguntar por ela, o que pode
dirixir as testemuñas e as súas respostas. Porén, na súa maioría eran
pequenos ou novos cando sucederon as revoltas que derrotaron os
castelos e narran os feitos segundo o lembran, unhas veces de forma
moi concreta, outras de modo impreciso ou segundo o que oíron dos
seus maiores. Procedentes de distintas partes do Arcebispado, son de
diferentes profesións e variada condición social, dende pescadores ou
labregos a notarios, escudeiros ou cregos, e en conxunto non hai contradicións nas súas respostas e podemos consideralo unha boa fonte
para afondar na historia galega da época.
Os 524 folios que ocupa este preito son un relato xudicial e unha especie de informe sobre o estado das fortalezas que o profesor Ángel
Rodríguez González, consciente do seu interese, transcribiu. Dende
entón son fonte fundamental para o estudo do século XV en Galicia na
que recuncan todos os investigadores dedicados a el.
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O

S RESTOS DAS
EDIFICACIÓNS

Dadas por rematadas as escavacións do castelo, o que se puxo ao descuberto foron os restos dunha fortaleza de planta cuadrangular que se escavou en tres dos seus lados. Do cuarto, o nordés, por onde discorre a liña
de tren, ao deixarse como área de reserva non sabemos que se conserva,
aínda que podemos inferir como sería dada a simetría do castelo.
Dentro do espazo que pechaban as murallas atopáronse os vestixios
dunha serie de estancias, sobre o chan e subterráneas, xunto con milleiros de restos das cousas entre as que vivían as persoas que o poboaron,
dende anacos ou partes de utensilios ao lixo da súa comida, pasando por
adobíos ou elementos de lecer. Intentaremos narrar con orde e desenvoltura tan numeroso e variado elenco de achados e, ao tempo, comentar os
resultados de diferentes análises que sobre eles se fixeron, pois amosan
o conxunto de elementos entre os que séculos atrás se desenvolveu a vida
no lugar e mostran algo do proceso das investigacións que se seguiu para
coñecer esa vida.

UNHA FORTALEZA CUADRANGULAR
DEFINIDA POR DÚAS MURALLAS SIMÉTRICAS
A primeira muralla: o castelo queda configurado a partir dunha primeira liña de muralla de aspecto impoñente. Edificada con grandes
pedras que forman un muro de 3 m de anchura, a súa planta interior fai
case un cadrado de 43 m de lado (no eixo noroeste-sueste) con catro torres
circulares nas esquinas e dúas torres cuadrangulares, ou bastións, no medio dos lados suroeste e sueste (ver imaxe anexa). Resulta difícil apuntar a
súa altura, pois esta depende de moitas variables: da anchura dos muros,
da súa composición (soamente de grandes bloques ou con recheo interior
de pedra máis miúda), da calidade construtiva (do mellor ou peor empate
dunhas pedras con outras), da extensión de cada lenzo de muro, do seu
maior ou menor reforzo con torres etc. Así, é posible que un estudo específico que considerase todas estas circunstancias nos achegase a altura
que poderían soportar os muros, pero seguiríamos sen saber se estes se
levantaron ata onde se podía ou se fixeron máis baixos.
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No lado noroeste ábrese unha porta flanqueada por dous bloques que
poderían ser a base dunha torre, configurando así unha porta torreada. A
ambos os lados da porta, a muralla presenta varios ocos, adelgazamentos
no muro, que poderían ser a base de seteiras ou vans dende os que apostarse para o tiro e defender así a entrada. Conserva restos de recebo de cal
nalgúns puntos do seu percorrido. Poderiamos imaxinar un castelo caleado que se vise branco na contorna?
Parece estraño ao noso modo de ver a construción en granito, que consideramos material nobre ao que o encalado non lle engade nada, pero
non debía ser algo extraordinario na época pois as testemuñas do PTF
refiren o encalado dalgunhas fortalezas. Frei Bartolomeu, franciscano de
Santiago di da Rocha Branca que “ hera una casa fermosa ladrillada por el patio
e por corredores e pintada por dentro algunas
Foto aérea na que se identifican
partes e encalada por de fuera”. Pedro Brión,
diferentes estruturas ás que se alude no
veciño do Grove, de 80 anos, di da fortaleza
texto. (Elaboración sobre foto de arquivo da
da Lanzada, que sempre a vira caída, “que no
Sección municipal de Arqueoloxía)
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hestaba cubierta para poder morarse e que tiene sus almenas de la dicha piedra de
argamasa en lo que quedo por caer e que en la parte baxa esta encalada”. Xácome
Alonso veciño de Cortegada, de 80 anos, di da fortaleza de Lobeira que
“hera por encima del dicho tejado almenada e encalada alderredor que relunbrava
e paresçia de lejos…” .
Tamén apareceron restos de encalado en recentes escavacións do castelo
de Narahío (San Sadurniño) e estas mostras indican que debemos empezar
a pensar que os castelos podían ser brancos, en toda ou en parte da súa
construción.
Polo lado suroeste presenta unha segunda porta máis pequena que a
primeira, unha poterna, pola que se accedía ao exterior do castelo (ver
foto aérea da páxina anexa). Esta poterna foi cegada cando se levantou a
segunda muralla. Dende a torre circular deste lado sur, o máis próximo á
poterna, sae un muro case perpendicular á muralla, en dirección suroeste,
que foi cortado cando se levantou a segunda muralla. A onde ía ese muro
que corta a segunda muralla? Que pecharía?
A segunda muralla ou falsabraga: a escasos 4 m de separación da primeira muralla aparece unha segunda, que segue a forma da primeira como
se fose unha luva que a gorise ou, para dicilo con menos dose de poesía e
máis realidade, como unha faixa que a suxeitase. Trátase da falsabraga.
Así se chama a unha muralla más baixa
que a principal e que se ergue para reforzo Zona da torre circular sur na que se aprecian a diferente feitura da
primeira muralla (de bloques ben escuadrados e careados) e da
ou defensa dela. Debeu facerse para rofalsabraga (de bloques irregulares e con escarpa). Tamén pode
bustecer a primeira, pois non parece moi
verse o muro que partindo da primeira sobresae perpendicular á
segunda. (Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
funcional cegar a poterna
da primeira muralla que
daba saída ao río e quizais
mudar ou inutilizar outras
estruturas como o muro
que sae perpendicular da
torre sur.
A súa construción é menos coidada que a da primeira muralla, aínda que
chega a ser recia e forte.
Está feita con grandes pedras e coa parede exterior
inclinada na parte baixa,
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formando unha pendente á que se lle chama escarpa ou alambor. No lado
da entrada, nordeste, este alambor ou inclinación é menor e o muro máis
coidado.
Entre as dúas murallas hai unha liza, un espazo de paso onde se poderían apostar os defensores do castelo. Debeu dispoñer dalgunha estrutura
de madeira a modo de piso para andar sobre ela, tal e como o indican
diversos barroteiros, rebaixes na muralla e unha ménsula ou peza que
sobresae dunha parede para soster algo como poder ser un balcón ou varanda e que poderían servir para termar das vigas deste piso.
A falsabraga levantaríase moito despois da primeira muralla, pois na
súa base utiliza pezas arquitectónicas desbotadas de construcións, procedentes de estragos ou reformas, xunto con bolaños, utilizados nunha loita
anterior. Ademais, na terra que enche o espazo entre as dúas murallas
aparece abondoso material de lixo do castelo (cerámica, ósos, vidros, pezas de columna…). Finalmente o alambor co que se constrúe introdúcese
nos reinos peninsulares nun momento tardío do medievo, vinculado ao
uso da artillaría de pólvora e é propio xa das fortalezas da Idade Moderna.
Sobre a configuración xeral das murallas, as testemuñas do PTF concordan coa descrición realizada na pregunta 11 apuntada arriba. Alonso de
Souto, labrador de Leroño, di que:
hestubo dentro della una vez e que al tienpo que la bido dixo que (…)
que tenia tres çercas alderredor una primera e luego otra cabe della
e la barrera que benia debajo de las dichas dos çercas e que todo hera
de piedra de grano muy çerrada e labrada toda de piedra de lista e
que dentro tenia sus casas no hes acordado quantas heran

Fernando de Roán Labrador de S. Xoán de Fecha:
estubo dentro della algunas vezes, estando ella llebantada (…) tenia
nuebe torres alderredor de si y en medio la torre de la bara de casa
muy alta que hera de quatro sobrados en alto porque dicho testigo a
estado dentro de la dicha bara de casa y en los dichos sobrados e que
tenia tres çercas alderredor y en la çerca de mas de dentro questaba
cabe la dicha bara de casa estavan las dichas nuebe torres (…) y que la
dicha barra de casa hera de piedra de grano e con su cal labrada y las
dichas nuebe torres de la misma manera y la çerca del dicho muro
donde hestaban las dichas torres tambien y que las otras dos çercas
heran de buena piedra y en algunas partes de canto y que heran las
dichas çercas todas tres muy anchas y fuertes (…) e que tenia su barrera y cava alderredor con sus puerta Ilebadiça
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Aínda que hai algunha testemuña do PTF que o lembra con dúas murallas, maioritariamente afirman que o castelo tiña tres. Á altura de 2013
localizáranse dúas. U-la terceira?

O QUE GARDABAN AS MURALLAS
A torre da homenaxe: nunha zona central do interior aparecen as pegadas dunha construción cadrada, de 7,1 m de lado, e uns muros de ata 2,2 m
de espesor. Tan só conserva restos de muro no lado noroeste, trabados con
argamasa de xabre e cunchas de ostra. O resto da planta aparece marcada
nos rebaixes feitos na rocha en que se asenta. No interior non quedaba
o pavimento, o chan que se pisaba cando se usou. Todo foi desfeito ata a
rocha.
Aparece arrodeada polos seus lados suroeste e sueste por unha serie
de estruturas escavadas na rocha a modo de chanzos, completadas con
cantaría onde non hai rocha. No lado suroeste os chanzos son catro e o
primeiro, o más baixo, prolóngase polo sueste. Por este lado ademais a
rocha está escavada facendo unha especie de escaleira de catro pasos que
quizais darían acceso á entrada da torre. Non é doado saber como ou que
serían orixinalmente estes restos aínda que permiten pensar que nalgún
momento a torre estaría rodeada en dous dos seus lados por un podio,
facendo un L (nos lados suroeste e sueste) e constituíndo así unha especie
de plataforma de acceso a ela.
En ambos os extremos da fachada noroeste, e separados dela, aparecen
outros vestixios de estruturas, unha feita de cantaría e Lados suroeste e sueste da torre da homenaxe onde se aprecia a rocha escavada a modo
de bancada.
outra escavada da rocha. As
(Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
dúas poderían ser o baseamento dunhas columnas
ou algunha estrutura anexa
á torre. Cerca delas, apareceu un silo escavado na
rocha que podería ser un
indicio máis de que nalgún
momento a torre puido ter
algunha estrutura anexa,
soportada por columnas ou
pechada, por ese lado.
A uns 6 m máis alá da
torre, polo leste e o sueste,
aparecen restos doutra
estrutura moi mal conser37

vada. Estaba formada por pedras cuxa forma parece corresponder a tres
lados dun octógono. Podería ser o alicerce dun muro que rodeara a torre
nalgún momento inicial e que incluso puido desmantelarse despois para
usalo como camiño ou pavimento. En todo caso, na primeira metade do
século XIV esta estrutura xa non se usaba pois aparece desmontada e utilizada como lugar de enterramento.
Como sería esta torre? Os restos que a rodean son febles e difíciles de
interpretar e resulta complicado facerse unha idea de como serían en volume, pero parece claro que a torre non era tan só unha construción cuadrangular. Os restos atopados sinalan que a esta edificación se engadían
ou apegaban outras construcións. Ademais, o seu aspecto puido mudar
ao longo do tempo. Nun primeiro momento puido estar rodeada por un
muro. Incluso pode que nese primeiro momento estivese a torre soa, sen
murallas, e protexida unicamente por este muro octogonal, pois non sabemos se a torre e a muralla se levantaron á vez.
Para soster esta idea que defenden diversos investigadores hai outros
indicios, como o feito de que sexa una torre de estilo máis ben antigo,
de tipo románico, separada das restantes estancias que se integran ou
apegan á muralla, que ten un aire máis moderno. Por outro lado, é de sinalar que no foro que Alfonso X outorga á terra de Santiago, en 1253, di:
“mando en rraçón de los portadgos, que non tomen portadgo en otro logar sinon
aquellos lugares dolo’ solien tomar en tiempo del Rey don alfonso mío auuelo”. É
dicir, manda que non se poñan portádegos novos. Non sabemos ata que
punto este código de goberno está feito ao detalle da realidade da terra de
Santiago, pois copia partes doutros outorgados a outros lugares do reino
pero, de ser axustado neste punto dos portádegos querería dicir que na
Rocha xa había un posto de cobro antes da construción de Xoán Arias, pois
o avó de Alfonso X (Alfonso IX) morreu en 1230 e o arcebispo que levanta
a fortaleza exerce este cargo dende 1237. Se había un portádego anterior á
construción do castelo é posible que houbese unha torre que xestionase o
seu cobro. En todo caso, todo isto non son máis que posibilidades polo de
agora difíciles de acreditar.
Co tempo, púidose desmontar o muro octogonal que a rodeaba e apegarlle, polo lado que mira á porta, algunha construción utilitaria que cubriría o silo ou un elemento máis ornamental, tipo soportal termado por
columnas, que lle daría máis porte á torre, coincidindo ademais co lado
que se vería segundo se traspasa a muralla.
Tamén se adobiaría coa bancada en “L”, que magnificaría o edificio
polos lados sueste e suroeste. Non se atoparon indicios da súa porta, pois
case non apareceron muros, pero tamén puido ter unha porta alta, algo
habitual nos castelos, que contaban con escadas portátiles que se retira38

Reconstrución hipotética do patio e
dalgunhas edificacións interiores do castelo

ban cando se quería impedir o acceso dun atacante. En todo caso, a súa
configuración xeral no momento final aparece descrita polas testemuñas
do PTF: Pedro Gómez, cóengo de Santiago de más de 70 anos, descríbea
como “una bara de casa muy grande que vida estava (…) hera de piedra labrada e
almenada”. Fernán de Roán di que: “la bara de casa muy alta que hera de quatro
sobrados en alto porque dicho testigo a estado dentro de la dicha bara de casa y en
los dichos sobrados”
As restantes construcións interiores están apegadas á primeira muralla
polo seu interior. Dos seus muros apenas queda algunha fiada de pedras a
partir das cales se pode obter unha planta xeral. Neles vense, polo menos,
dous momentos construtivos: un antigo, con muros cimentados na rocha,
que podería ser de cando se edificou a fortaleza. E hai outros muros que
xa serían dos últimos momentos, pois aparecen levantados sobre recheos
ou rebo de construcións anteriores. Incluso poderían ser posteriores ao
derrocamento se consideramos que hai noticias de que contra 1471 a xente
do conde de Altamira se fixo forte nel durante un tempo.
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Nalgunha zona puntual conserváronse os chans sobre os que se habitou, pero son tan reducidas que non
permiten facer unha historia detallada
do seu uso. Con todo, algúns revelan
unha intensa actividade durante anos
na que houbo arranxos e reposición do
chan. Un exemplo é o que se conservou
nunha área irregular duns 3x3 m no extremo sueste do castelo onde, baixo os
restos do espolio dos muros, se atopou
un depósito de terra e tella que informa
que alí había unha estancia cuberta con
este material. Debaixo deste depósito
había un nivel de queimado, quizais de
cando foi tomado, que se impuña sobre
un pavimento. Este sería o chan sobre o
que pisaría quen alí moraba cando caeu
o teito. Nel apareceu cerámica, ferro,
vidro…
Baixo este pavimento hai unha camada de terra de recheo ao fondo da cal
aparecen os restos que estarían sobre
un pavimento anterior. Entre eles,
Peza subterránea na que se aloxa o sistema de entrada e saída de
unha mandíbula de porco que se datou
auga redeseñado logo de cegar a poterna. (Foto: Arquivo da Sección
polo método do carbono 14 na metade
municipal de Arqueoloxía)
ou no final do século XIV, unha pedra
de afiar, cravos, puntas de lanza, vidros, unha ficha de xogo, vinte bolaños… Aquí mesmo tamén se atoparon dous buratos circulares que poderían ser o rastro dun elemento que se apoiase sobre dous pés, e un terceiro
burato recheo de carbóns, quizais o resto dun pequeno lume. Que historia
nos contarían eses carbóns se puidesen falar?
Por debaixo deste pavimento aínda se atopou outra camada de terra
de recheo e outro chan máis antigo. Todo isto estanos indicando un piso
no que se fixo vida durante séculos, que se lixou e limpou, que se fozou e
arranxou e sobre o que, chegado un momento, se botou unha camada de
terra para nivelar e facer un chan novo. Así varias veces, prolongando o
uso dese espazo anos e anos…, ata que se queima e sobre el caen as tellas
que teitaban a estancia. Logo virían buscar a pedra dos seus muros e quedaría á mercé do tempo ata que se escavou en 2013.
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As construcións subterráneas, ben conservadas, son as que permiten
evocar o porte e a magnificencia da construción. As actualmente documentadas relaciónanse co abastecemento de auga e, como algúns pavimentos e muros, tamén amosan arranxos e remodelacións.
Cando se ergue a primeira muralla, no seu lado sueste ábrense unhas
escaleiras soterradas que a atravesan ata o exterior, cara ao río, pola poterna xa mencionada. Na parede sur deste pasadizo habería unha fonte.
Cando se levanta a segunda muralla cégase a poterna e redefínese o sistema de augada e os espazos que a el se dedican. Fanse outras escaleiras que
dende a liza, o espazo entre as dúas murallas, baixan a unha pequena peza
onde hai un sistema de entrada e saída de auga a través de dúas canles de
pedra. A maioría dos perpiaños destas construcións conservan restos de
encalado. O castelo estaba tamén encalado por dentro, cando menos nalgunhas partes.
Así mesmo, no lado nordeste, o que coincide co lenzo da porta da muralla, apareceu un pozo de 3,5 m de profundidade, co interior recuberto de
perpiaño de granito, e na mesma estancia unha canle de pedra que corre
paralela polo interior da muralla, pola cimentación dos muros, en dirección ao pozo (ver fig.12). Non sabemos se sería de abastecemento ou de
saneamento. Fragmentos desta canle pódense ver expostos no xacemento.

Ilustración idealizada do exterior ao que saían as canles
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Aínda se atoparía outra estrutura subterránea na liza, entre a primeira
e segunda muralla. Concretamente, á altura da torre circular oeste, ábrense unhas escaleiras que baixan a unha sala onde hai unha seteira, unha
estreita ventá pola que disparar, na segunda muralla. A profundidade á
que se atopa este oco, que dende a segunda muralla mira ao exterior, fai
supoñer que diante del houbese un foxo.

Lugar onde apareceron os esqueletos e o seu proceso de
escavación. (Imaxe de Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Mandíbula de porco
(Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
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O

S RASTROS DA
VIDA COTIÁ

Máis alá de restos de edificios, a escavación forneceu moitos restos
de instrumentos e aparellos que os seus habitantes usaban no día a día e
tamén un enigmático enterramento de tres persoas. Estes achados son
máis que información para a historia do castelo, son un punto de contacto
co seu pasado, coas persoas que o poboaron, pois son restos e rastros da
súa vida, das cousas que fixeron, apalparon, usaron, comeron ou desbotaron. Vexamos primeiro as persoas que con eles quedaron alí.

TRES ENTERRAMENTOS SEN CADALEITO
Os enterramentos apareceron no extremo sueste do castelo, cerca da
torre semicuadrangular dese lado. Os corpos estaban depositados directamente sobre o chan, pois non apareceron restos de caixa ou contedor
ningún. Probablemente foran enterrados cunha mortalla da que non quedaron restos, pero o seu enterramento foi coidado. Estaban deitados boca
arriba, coa cabeza cara ao leste, como adoita facerse nas inhumacións
cristiás, cos brazos estirados e as mans sobre o ventre ou as cadeiras. A
análise antropolóxica dos corpos evidenciou que os ósos estaban degradados pola acidez do solo e a acción de fungos e raíces e só se puideron
facer algunhas medicións e observacións. Aínda así forneceron algunha
información.
O enterramento 1 apareceu esmagado en parte por un bolaño que
chegaría alí máis tarde, xa que fracturou os ósos cando o corpo xa era un
esqueleto. Os restos corresponden a un individuo cuxo sexo non se puido determinar, duns 20-30 anos de idade. Tiña sarrio nos dentes e unha
infección pulmonar crónica, probablemente bronquite ou tuberculose. O
seu esqueleto tamén amosa sinais de ter sufrido algún retraso ou parón no
crecemento durante a infancia e a adolescencia. Puido ser por enfermidade ou por escaseza alimentaria, non se sabe. O coláxeno dos seus dentes
foi analizado por carbono 14 para estimar a data da súa morte. O resultado
apunta que sería no segundo ou no terceiro terzo do século XIV.
O segundo enterramento parece corresponder a un neno-adolescente,
de entre 12 e 16 anos. Tamén ten sarrio, carie e unha inflamación na mandíbula provocada por ela. O terceiro individuo, con boa parte dos ósos en
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mal estado de conservación, era de sexo masculino, con máis de 20 anos
pero sen chegar á vellez. Os seus brazos tiñan sinais de ter desenvolvido
un traballo físico intenso ao longo da vida.
Por que foron enterrados alí é unha incógnita. Os corpos sitúanse sobre
o chan, sen indicios de cadaleito, en camadas de terra de recheo nas que
hai mesturadas tellas, cunchas ou ósos de animais e non apareceron sinais
de que o lugar fose preparado como cemiterio. Todo apunta a que o enterramento se fixo nun momento de apuro e foi algo excepcional na vida do
castelo.
Pola data en que se sitúan os corpos, a súa morte podería relacionarse
coa peste negra. Segundo algunhas investigacións é moi factible que esta
chegase a Santiago a finais de abril de 1348 dende o porto da Coruña, nun
barco de peregrinos procedente de Burdeos. Por eses días debeu morrer
o arcebispo de Santiago, Pedro V. A última data na que a documentación
mostra que está vivo é o 14 de xuño e dous meses despois, o 14 de agosto,
xa se nomearía o seguinte, Gonzalo de Aguilar, quen chegaría a Santiago
meses máis tarde. Santiago sería así o primeiro lugar do noroeste atacado
pola peste, traída polos peregrinos. Segundo a hipótese destas investigacións, os cregos da catedral teríanse exposto moi axiña ao mal sen sabelo
e mesmo o arcebispo, que puido contaxiarse indo visitalos ou dándolles os
últimos sacramentos. Sendo a Rocha unha das dúas residencias en Santiago é fácil que a peste chegase alí. No entanto, a peste non deixa sinais nos
esqueletos polo que esta é unha hipótese que non se pode confirmar.
Cabe tamén a posibilidade de que as mortes fosen por unha pelexa, un
ataque ao castelo ou calquera outro episodio violento. Así, por exemplo,
a documentación sinala que en febreiro de 1319 os santiagueses atacaron
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Restos dalgúns dos peixes atopados e estudados.

Colgante feito en vértebra de condrictio, clase de
vertebrados acuáticos á que pertencen as mantas,
os tiburóns etc. (Foto: de Arquivo da Sección municipal de

(Foto: de Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Arqueoloxía)

o castelo, durante as loitas que mantiveron co arcebispo Berenguel, queimando e derrubando edificacións. Pero tampouco se poden relacionar
directamente con ningún feito deste estilo, pois nos restos esqueléticos
analizados non se atoparon traumas ou outro sinal de morte violenta.
A vida e a morte destas persoas son para nós unha incógnita. As características que presentan os ósos, sinais de traballo duro, fallas no crecemento, enfermidade…, levan a pensar que serían persoas de baixo nivel
social, pero dadas as condicións da época tampouco é seguro. En todo
caso son a evidencia máis forte da humanidade do lugar.

RESTOS DUNHA DIETA VARIADA QUE ÍA DOS
VEXETAIS AO MARISCO
Como pasa cos humanos, os ósos animais atopados no castelo están
alterados pola acidez do solo, a auga e as raíces, o que dificulta a súa observación. Porén, na súa análise identificáronse diversas especies, sobre
todo domésticas. O maior volume de restos é o das especies vacúa e ovicaprina, con restos de animais de todas as idades. Séguelle en número o
porco (podería haber tamén algún xabaril), do que parecen predominar os
exemplares novos.
Nalgúns destes ósos puidéronse verificar marcas de rachado intencional, despece e descarne, é dicir, sinais de seren sustento dos habitantes do
castelo. Tamén se identificou unha galinácea e un equino, quizais un asno.
Xunto a estas especies domésticas, que falan do uso alimentario, apareceu
algunha silvestre, como o cervo e unha moa dun coello que podería ser
salvaxe.
Tamén se atoparon restos de especies alimenticias procedentes do
mar: moluscos e peixes. Entre os moluscos identificáronse ostras, ameixas
e berberechos. En canto aos peixes, destaca pola súa abundancia a sardiña, seguida da pescada, a maragota, o prago, o ollomol e algúns restos de
congro e fanecas. Estes nutrientes concordan ben co anotado nos rexistros
do Arcebispado, pois segundo o reconto de rendas da mesa arcebispal,
feito no 1435, a Rocha Forte tiña os seguintes dereitos sobre o peixes que
ían á cidade de Santiago:
de calquera besta que parta dos portos de Galicia e pase por entre a
cidade de Santiago e o Tambre, de cada carga de pescadas, terá unha,
a mellor; e da carga de polbos, dous dos mellores ou catro pequenos. E
da carga de congrios, tirando o mellor, logo o segundo. E da carga de
raias, dúas grandes ou catro pequenas. E da carga de sardiñas, vinte sardiñas, frescas ou salgadas. E da tonina (golfiño ou similar), un
palmo dela, que sexa da yjada e unha man de ancho. E todos pagan
estes dereitos, agás os veciños de Santiago. Souben que dan en renda
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Cerámicas locais: pote reconstruído e fragmentos con decoracións feitas cos dedos (borde con ungulados e panza con decoración
plástica) (Fotos: de Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

cada ano por estes dereitos a Vasco López de Cordido, voso alcalde e
tenente que agora é da dita casa, mil e douscentos mrs (marabedís) de
moeda vella e oito millares de sardiña salgada. E nisto non se inclúe
o peixe fresco que ven de Rianxo á cidade, que queda para o alcaide

É de supoñer que non todos os habitantes do castelo disporían desta
dieta tan rica e variada, que estaría reservada ao arcebispo e á súa corte
e criados principais. Nos últimos anos do castelo, nos que os arcebispos
apenas o habitarían, os mellores bocados serían para o casteleiro e os seus
serventes. Pero non debía ser dabondo para algúns destes. As testemuñas
do PTF falan dos peixes
que entraban no castelo e
das formas ilícitas coas que
o casteleiro se apoderaba
deles. Martín de Tarrío,
labrador de Sta. María de
Cruces:
dize que vido que en
el camino que viene de
la villa de Padron para
Cerámica local: fragmentos de dúas xerras. (Fotos: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
la çiudad de Santiago
ponían un poste con un
çesto para que de carga de pescado que pasase para la dicha çiudad de
Santiago echasen en el dicho çesto ciertos peses y pescados, no sabe
el testigo ni hes acordado si ocho o diez e quel que no echava el dicho
pescado en el dicho cesto lo matavan la carga de pescado que llebaba
para la dicha fortaleza porquel testigo bio quel dicho Juan de Lamas,
criado del dicho alcalde (o casteleiro Álvaro Sánchez) y otros tres o
quatro tomaran una carga de pescado a Fernan de Canpelo, vezino de
Padron que llevara para la dicha çiudad y le llevaran a la dicha fortaleza sin que por ello le pagasen cosa ninguna e despues dize heste dicho

46

testigo que bido que en la dicha hermandad asaetaran al dicho Juan
de Lamas por causa de la dicha carga de pescado que avía tomado al
dicho Fernan de Canpelo

Nestes anos centrais do século XV vívese en Galicia un clima de violencia xeneralizado. A falta da presenza do poder real (ocupado nas súas
propias loitas sucesorias) dará nun clima de enfrontamentos entre a nobreza galega por incrementar as súas parcelas de poder. Neste contexto de
rapina estendida, os agravios, roubos ou violacións á xente do común estarán á orde do día. O caso do castelo da Rocha onde o seu tenente, Álvaro
Sánchez de Ávila, atropela e maltrata a veciñanza, é un exemplo concreto
destes abusos que se cometían dende os castelos. Este será o caldo no que
se cocerá a Revolta Irmandiña.

CERÁMICA LOCAL E PEZAS FORÁNEAS
REPRESENTANTES DO LUXO EUROPEO DO
MOMENTO
Atopáronse máis de 10.000 anacos de material cerámico de diferente
estilo e utilidade, dende tellas a pratos ou fichas de xogo. En xeral están
moi fragmentados e con algúns anacos que sendo do mesmo tarro aparecen espallados por sitios distantes un do outro. Máis do 95% das pezas son
de tradición local, é dicir, cerámica feita no país. As que se puideron identificar, lembremos que aparece moi partida, apuntan a olas (identificadas
278 e 3 tapas), xerras e, en xeral, a pezas de uso cotián na cociña e na mesa.
De feito, algunhas teñen restos de feluxe, esa costra negra que lles queda
cando se expoñen ao lume e ao fume.
A pasta con que se fixeron é groseira e pouco elaborada, con abundantes grans de cuarzo e mica, de cor gris ou negro, aínda que tamén
hai algunha ocre ou acastañada. Hai algún anaco pintado e unha quinta
Cerámica sevillana: anaco de asa de “anforeta” e fragmento de cunca esmaltada.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
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parte deles teñen decoración, parte dela feita directamente cos dedos,
imprimindo a unlla cando a pasta aínda está tenra (decoración ungulada), imprimindo os dedos (dixitacións), ou facendo con eles decoracións
plásticas, que resaltan sobre a superficie da peza. Pero non só nestas decoracións chegou ata nos a directa pegada das mans que traballaron nesas
vasillas, tamén aparecen tellas coas pegadas dos dedos sendo, acaso sen
pretendelo, a sinatura persoal de quen lle deu forma ao barro.
O outro 5% da cerámica é importada. Dentro dela hai dúas clases ben
distintas pero que suxiren o mesmo: o luxo e o alto nivel de vida dos seus
posuidores. A primeira clase é a das anforetas que son ánforas pequenas,

Cerámicas de tradición levantina.
Arriba, louza de reflexo dourado:
fragmento de escudela.
(Foto: Museo das Peregrinacións e de
Santiago. Consellería de Cultura, Educación e
Universidade)

Fragmento de prato de servizo de mesa e
fragmento de escudela.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)

contedores para o transporte de líquidos (viño, aceite
…) e outros produtos como olivas. No son pezas de boa
factura, pero o que traían dentro dá conta de que o seu
dono era parte dun grupo privilexiado, con capacidade
para comprar manxares de lugares afastados. Procedían
da zona sevillana, chegando a Galiza a través do comercio
marítimo.

O outro grupo é a louza de luxo, pezas de mesa traídas de grandes
distancias, de coidadosa factura e ás que tan só poderían chegar as elites,
polo que tamén nos remiten a persoas de alto status e capacidade económica para facerse con elas. Na Rocha atopáronse cerámicas de procedencia levantina, sevillana e de máis alá da península, pois
Fragmento de bote decorado en azul
hai algunha da área atlántica de Francia, Irlanda ou de
cobalto.
(Foto: Arquivo da Sección municipal de
Alemaña.
Arqueoloxía)

Da zona sevillana, ademais das anforetas, aparece
louza de luxo, sobre todo vaixela de mesa. Son pezas cun
vidrado de estaño que lles dá unha cor branca sobre a cal
se decora con outros óxidos colorantes de verde, azul ou
mel.
A cerámica de procedencia levantina vén dos alfares
de tradición musulmá saídos de Málaga e Valencia e logo
espallados por diferentes puntos do reino de Aragón.
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Na Rocha hai exemplos desta cerámica do tipo verde
manganeso, unha louza con decoración esmaltada nesta
color e producida nos séculos XIII e XIV e, tamén, en azul
cobalto. Pero cómpre destacar o tipo feito coa técnica do
reflexo dourado do que se atoparon máis de 30 fragmentos, pois é un dos máis luxosos e recoñecido na súa época
entre as elites de toda Europa.
Esta complexa técnica cerámica, que necesita de tres
coceduras da peza, foi introducida na península polos
árabes. No século XII xa se
exportaban pezas con esta
técnica dende Calatayud
a países distantes e había
fornos dela tamén en Málaga, Almería e Murcia. Pero
o seu apoxeo dáse entre os
séculos XIII e XV, coa fabricación máis abondosa en
Valencia. Nestes séculos, as
decoracións de estilo árabe
van mudando a motivos cristiáns e do gótico do momento.
Do seu éxito e valoración en Europa dá conta o intelectual
da coroa de Aragón, Francisco Eximenis, que dicía dela no
século XIV:

Dado de barro (arriba) e outros de óso
atopados no castelo.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)

Escena de xogadores do Libro de los juegos
de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, do
século XIII (Real Biblioteca do Mosteiro do
Escorial: T-I-6 f.66r)

es sobre todo la belleza de la obra de Manises, dorada y
magistralmente pintada, que ya ha enamorado a todo el
mundo, tanto que el Papa y los cardenales y los príncipes
del mundo la obtienen por especial favor y quedan atónitos al considerar que con barro pueden hacerse obras tan
excelentes y nobles…

Na Rocha, os fragmentos deste tipo cerámico son pezas de mesa: cuncas, escudelas e pratos. A decoración é de
coroas reais, follas de perexil, flor de brionia (saltasebes
ou nabo caíño) e tamén de motivos feitos con letras góticas como o Ave María. Todas elas pezas da primeira metade do século XV que, tanto pola cronoloxía como polo
luxo, nos remiten ao que foi arcebispo entre 1399 e 1445,
Lope de Mendoza, coñecido polo seu amor á esplendidez
na súa persoa e na súa casa. Fernán Pérez de Guzmán,
historiador e poeta do seu tempo dicía del que era “muy
bien guarnido en su persona e casa e que tenía manificamente
su estado ansi en su capilla como en su camara e mesa, e vestíase
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muy preçiosamente, ansi que en guarniçiones e arreos ningund
perlado de su tiempo se igualó con él…”. Durante o seu longo
pontificado de 46 anos fixo obras na fortaleza da Rocha
Branca de Padrón e nos pazos arcebispais da catedral.
Non hai constancia de que as fixese na Rocha, pero algún documento asinado por el no castelo da Rocha Forte
reflicte que pasaría algún tempo nel, aínda que residise
máis nos pazos que amañou ou que boa parte do seu pontificado estivese fóra de Galicia, vivindo na corte.

Píoa bautismal, capiteis. (Fotos Arquivo da
Sección muncipal de Arqueoloxía)

Alquerque (Foto: Museo das Peregrinacións e
de Santiago. Consellería de Cultura, Educación
e Universidade)
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A pesar de que a cerámica esmaltada sería foránea e
ata se poida identificar a súa procedencia, un recente
estudo sobre algunhas cerámicas vidradas dos castelos da
Rocha Branca e da Rocha Forte amosou que algunha peza
vidrada da Rocha Forte podería ser de feitura local. Trátase dun pote meleiro, cuxa pasta ten compoñentes con
caolín que se atopan nos solos galegos e cuxa temperatura
de cocción non debeu superar os 900 °C, mentres que as
foráneas superan os 1.100 °C. Aínda que poida parecer
unha anécdota, esta é unha primeira traza de que ata Galicia chegarían non só as pezas, senón tamén as técnicas
cerámicas do sur e do leste peninsular, e supón un indicio
que invita aos investigadores a considerar a posibilidade
de que houbese algún obradoiro galego que a producise,
a traballar na súa procura e, máis en xeral, a considerar o
estudo de fornos e técnicas de cocción pois é algo que en
Galiza aínda non se ten feito.
A cerámica era algo habitual e abundante nos espazos
cotiáns. Formaba parte do instrumental dalgúns traballos, facilitaba a cociña, resgardaba a comida, a colleita ou os produtos de farmacia,
ornaba os espazos dos máis podentes e servía ao lecer. No mundo medieval era un elemento moito máis presente na vida corrente
do que o é hoxe en día en que a substituímos
por outros materiais como o plástico. Así,
ademais de louza ou cacharros de cociña,
apareceron varias fusaiolas, pesas de tear,
xunto con outra feita en pedra. Tamén se
atoparon anacos de cerámicas que, logo de
crebar, foron aproveitados, hoxe diríamos

reciclados, para outros usos. Por exemplo hai unha ducia de fichas de xogo
feitas con cerámica reciclada e tamén un dado de barro cocido, que se
suma a outros catro feitos en óso.

A PEDRA UTILIZADA NAS SÚAS MÚLTIPLES
POSIBILIDADES
Igual que coa cerámica, no castelo a pedra aparece mostrando as súas
variadas posibilidades como material para a vida e artefacto de morte.
Fronte aos materiais orgánicos (madeira, coiro, tecidos, cestaría…) que
tamén serían abundantes nas ferramentas e adobíos cotiáns, pero que
a acidez do solos graníticos non conservan, a pedra e a cerámica chegan
ata nós case nas mesmas condicións en que foron abandonadas e son os
materiais predominantes neste e en
moitos outros xacementos galegos.
Os elementos de pedra no castelo son
case todos en granito.
Pedras traballadas. Atopáronse
abundantes restos de elementos de
construción como arquivoltas (molduras de arcos), partes de columna
(bases, fustes e capiteis), canzorros,
fragmentos de decoracións, merlóns,
xambas de porta ou canles para o
transporte de auga. Tamén apareceron
nove pías, que puideran relacionarse
cas canles ou a auga, ou servir como
bebedoiros para o gando. Unha delas é
de grandes dimensións, practicamente unha bañeira. Tamén apareceu un
fragmento dun sartego de estola, máis
antigo que o castelo, pois o último atopado deste tipo na catedral
é do século XI.

Debuxo dun trabuquete ou fundíbulo, arma de asedio coa que se
lanzaban grandes pedras ( bolaños) ás murallas de castelos e cidades.
(Debuxo de X. Constenla, Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

O grande número de bolaños atopados, aínda visibles no castelo,
lévanos a evocar o asedio de 1458
(Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Acháronse tamén dúas
pedras gravadas cun alquerque, xogo precursor
das damas orixinario de
Oriente Medio. Presentan
cadanseu deseño distinto
pero comparten a característica de estaren feitos nun
perpiaño, o que contrasta
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cos aparecidos noutros castelos como o de Lobeira (en Vilanova de Arousa,
que é tamén da mitra compostelá) gravados na mesma peneda sobre a que
se levanta a construción. O xogo, do que hai diferentes versións tal como
amosan estes dous taboleiros, sería moi popular na época e aparece en
moitos lugares de toda a península. Á súa vista podemos imaxinar os gardas do castelo entretendo co eles as longas xornadas de vixilancia.
Outros gravados aparecidos nas pedras de construción son as marcas
de canteiros. Identificáronse quince marcas distintas, feitas en perpiaños
e en bolaños. Algunhas poderían ser marcas ou guías de obra, como o “V”
que aparece en cinco pedras, todas elas anteriores á que vai facer de esquinal dun muro. Outras poderían ser a sinatura do canteiro, como o E°
que aparece nun banzo, que puido ser a letra dalgún nome, talvez Estevo.
Tamén hai utensilios domésticos como os 17 aparellos de muíños rotatorios. Tres deles, polo seu tamaño, uns 70 cm de diámetro, debían ser
movidos por dúas persoas ou por algún mecanismo. Cómpre sinalar aquí
que os traballos de prospección e estudo da zona permitiPedras circulares aplanadas que podían
arrebolarse coa man aínda que algunha
ron documentar a existencia de numerosos muíños hitamén puido ser tapa de recipiente, pois
dráulicos (polo menos once, aínda que a documentación
estas teñen formas similares.
sinala que debeu haber moitos máis) ao longo dos ríos
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)
Sar e Sarela, algúns aínda conservados. Particularmente,
a documentación apunta unha concentración deles no
Sarela, no tramo que vai dende o Carme de Abaixo ata a
confluencia co Sar. Igualmente recolléronse referencias
á pasada existencia dun no mesmo rego Vilar, nas proximidades do castelo, coñecido como muíño do castelo ou
muíño novo, que moeu ata mediados do século XX e do
que aínda quedan restos.
Estes muíños hidráulicos, necesarios para abastecer
de moenda a cidade, eran propiedade de diferentes institucións eclesiásticas que os cedían en foro para a súa
explotación. No Sarela e no Sar, que aparece en mapas
do século XVII como o río do arcebispo, a mitra disporía
de moitos, pero os pequenos muíños rotatorios atopados
no castelo debían ser igualmente imprescindibles cando
a moenda nos hidráulicos non era posible, nas épocas de
seca ou en momentos de asedios ou enfrontamentos que
illasen o castelo ou paralizasen os hidráulicos.
Outros útiles domésticos atopados son dous morteiros e dúas pedras de afiar. Un dos morteiros e dous dos
muíños foron analizados para intentar identificar os
restos mineralizados dos tecidos das plantas coas que se
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usarían (análise de fitolitos). Isto podería dicirnos que plantas se moerían ou esmagarían neles. Atopáronse restos de gramíneas, familia moi
ampla de plantas á que pertencen a maior parte dos cereais panificables.
Non obstante, non se puido distinguir o xénero ou a especie concreta. De
feito, analizáronse outros elementos como un cacharro e a terra dun posible fogar que acompañaba as costelas dun dos esqueletos, e tampouco
permitiron extraer información máis detallada sobre as especies vexetais
manipuladas no castelo.
Armas. Os chamados bolaños, pedras de forma esférica utilizadas nas
máquinas de guerra para seren lanzadas contra o inimigo, aparecen en
gran número e diversidade de tamaños que nos falan da súa utilidade en
distintos tipos de armamento. Os máis grandes utilizaríanse en catapultas e fundíbulos, tamén chamados trabuquetes ou trabucos, mentres que
os máis pequenos poderían ser metralla de bombardas, os primeiros e rudimentarios canóns. Das pezas máis grandes, con máis de 60 cm de diámetro, apareceron 90, algunha delas partida; das medianas, cun diámetro
Dúas imaxes da mesma punta de seta
que ilustran o estado en que se atopaban
os materiais e o posterior tratamento de
limpeza e restauración.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)

entre 60 e 45 cm, apareceron 54; as pezas pequenas, de
entre 45 e 30 cm de diámetro, son as máis numerosas,
pois atopáronse 144.
No cerco ao que foi sometido o castelo polo conde de
Trastámara, en colaboración cos irmandados de San Paio
de Antealtares en 1458 (ver apdo.9.2), estiveron tirando
contra o castelo con tres trabucos. Así o relata Gómez de
Goyanes, crego de San Martiño do Grove que di respecto
á fortaleza:
que bido que la trabucaron tres trabucos que daban en ella
y que no la derrocaron entonçes y que hestaba sobre ella
trabucando el conde de Trastamara e otros caballeros y
gente que hestavan con el y de aquella bez no la pudieron
tomar, e que despues en tienpo del dicho señor Patriarca (o arcebispo Fonseca II) la derribo la dicha hermandad
fuzquenlla

Información máis concreta sobre os bolaños aparece
nunha crónica de Diego Valera (militar, diplomático e
escritor do século XV) sobre este mesmo asedio: “el Conde
determinó de poner cerco sobrella, (referíndose á Rocha Forte)

Metais con restos orgánicos adheridos:
cravos e coitela.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)
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Ay tuvola cercada seis meses, combatiendola con tres ingenios y otros pertrechos;
en el qual tiempo se halla fueron entradas dentro en la fortaleza mil é quinientas
piedras de ingenio”.
A cifra de “pedras de enxeño” que dá Valera parece excesiva, pero é
unha imaxe ben potente do cerco ao que estivo sometido o castelo e explica claramente a cantidade de bolaños que agora atopamos nel.

Bocado e estribo de cabalo.
(Foto e imaxe: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía. Debuxo Miguel A. López)

A cuberta do Breviario de Miranda
( © Archivo-Biblioteca da Catedral de
Santiago, CF28), obra do XV aínda que

a cuberta dátase do XVI, ilustra unha
posible utilidade dos apliques e
chatolas atopadas no castelo.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)
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Frei Bartolomeu, frade en Santiago, tamén apunta a utilización de tres
trabucos na revolta irmandiña de 1466, sete anos despois, cando toman o
castelo, pois di que: “la vio derrocada y que la derrocara la hermandad y los caballeros y la ciudad de Santiago con tres trabucos que la trabucaron y derribaron y
dize que se derroco despues cierto tienpo, de quanto no es acordado, de la muerte del
arcobispo don Rodrigo de Luna”. É posible que os trabucos se usasen en am-

bas as ocasións no cerco de 1458 e na revolta irmandiña de 1466, aínda que chama a
atención a coincidencia do número.

Metade dunha doa de acibeche e doa de vidro. con irisacións.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Xunto a eles tamén apareceron 157 pedras elaboradas con forma circular e caras aplanadas, máis pequenas que os bolaños, duns de 10 cm de
diámetro, que poderían lanzarse á man, aínda que algunha delas puido
ser unha tapa de ola, pois adoitan ter unha forma similar. Como os bolaños están feitos maioritariamente en granito aínda que hai catro feitos en
seixo e once en xisto.
Os bolaños, enteiros ou crebados, apareceron por todo o castelo.
Algúns, xa desbotados como munición, usáronse logo como pedra na
construción da segunda muralla. Outros atopáronse agrupados, como o
conxunto de vinte que apareceu no extremo Madeira de carballo mineralizada no mango dun podón. (Fotos:
sueste do castelo, e outros espallados por
Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
distintas partes. O seu gran
número lévanos a evocar os
asaltos e asedios sufridos,
sobre todo o de 1458, aínda
que non saibamos cantos
dos atopados eran parte do
armamento de defensa do
castelo e cantos eran parte
deses 1500 que se rebolaron ao castelo segundo a
crónica antes citada.
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DIFERENTES TIPOS DE METAL PARA
UTILIDADES DIVERSAS
Relacionados coa beleza e o luxo tanto como co temor e a morte, os
metais aparecen usados en variados contextos do castelo. Os elementos
de ferro son os máis numerosos despois da cerámica e da pedra. Seguindo co armamento, no despoboado da Rocha atopáronse unha trintena de
puntas de frecha de diversos tipos: para arcos e para béstas. Xunto a elas,
unha espada metálica, con empuñadura rectangular e folla de 42 cm de
longo e unha daga.
Destaca a gran cantidade de cravos, máis de 2000, de diferentes formas e medidas. Pola súa utilidade para unir elementos de madeira e o seu
gran número, hai que pensar na madeira como elemento moi presente
nas construcións e no mobiliario do castelo. Xunto aos cravos apareceron
alcaiatas, para sustentar cousas colgadas, e tamén ganchos, aros, cuñas e
grampas para unir pedras, algunha delas con alma de ferro e cuberta de
chumbo.
Tamén se atoparon ferramentas: cicel, cuñas, coitelo, restos do que
poderían ser fouces ou dous podóns, chaves, pechaduras e unha ducia de
ferraduras con dúas formas distintas, un tipo para animais con dúas uñas
como vacas ou bois e outros con feitura para animais de cascos como os
cabalos. Para eles aparecen tamén estribos e bocados. Ademais acháronse
escouras, restos de fundición ou de traballar o ferro, espalladas por todo
o local con algunha concentración no sueste, onda o fragmento de chan
conservado que se comenta no apartado 4.3 e na zona do pozo, o que é un
indicio de que no castelo se puideron facer e reparar estes aparellos de
ferro.
Na pregunta 11 a Cisneros, do PTF, en que describe a fortaleza di que
había “caballeriças donde cabian mas de dozientos caballos” e atopamos evidencias da súa presenza aínda que na superficie que encerran as murallas non
parece haber espazo para persoas e tantos cabalos. Ou a documentación
do PTF avulta o número ou tiña que haber máis espazos para eles.
Así mesmo, atopáronse elementos de adorno feitos maioritariamente
en bronce. Para adobío persoal, varias fibelas de cinto, agullas e alfinetes
para costura e para prender a roupa, un anel... Entre os elementos decorativos para mobles acháronse placas e apliques, cravos de bronce coa
cabeza traballada (algún deles cun baño dourado), tiradores ou asas etc.;
todos eles serían parte do mobiliario que adobiaría cuartos e estancias do
castelo.
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Entre os achados máis pequenos podemos sinalar unha doa de colar
de acibeche e outra de vidro con irisacións douradas, que probablemente
estivese recuberta de ouro. Deste material, que é tamén unha clara referencia ao luxo que habitaría o castelo, recuperáronse anacos de recipientes. Destaca entre eles un anaco pequecho pintado que contén, segundo
as analíticas da pintura, o ouro entre os seus compoñentes. Tamén se
recuperaron diminutos anacos de vidros de ventá moi deteriorados. Nas
analíticas realizadas sobre eles atopáronse restos de chumbo, o que nos
indicaría que estes vidros serían anacos de vidreiras.
Xunto a todos estes elementos de metal atopouse unha chea de moedas
de diferentes épocas e procedencias que se perderon polas estancias do
castelo. No Museo das Peregrinacións é de Santiago pódese ver exposta
unha mostra dos materiais atopados.

Á HUMANIZACIÓN DA CONTORNA QUE
AMOSAN AS ANÁLISES BOTÁNICAS
A madeira empregada no castelo quecía a vida. Conserváronse vestixios pola carbonización de elementos construtivos, como vigas ou paredes que se queimaron, e nos restos dos lumes que farían para quecer
ou cociñar. Tamén se mineralizou algunha ao contacto con elementos de
ferro. Este é o caso da madeira conservada no mango dun podón que, logo
de analizala, se viu que era de carballo; e o mesmo nun hastil de punta de
frecha que resultou ser de castiñeiro.
Ademais, analizáronse varias mostras de restos de madeira carbonizada, algunhas cunha limitada variedade de tipos e outras con máis diversidade. Así, por exemplo, no recheo dunha cuñeira (o burato feito para
introducir as cuñas de canteiro) situado ao lado sueste da torre da homenaxe identificouse carbón de Prunus, xénero que agrupa a especies que van
dende arbustos silvestres como a cerdeira ata froiteiras como a ameixeira,
o pexegueiro ou a guindeira. A presenza de froitos é corrente en xacementos medievais aínda que a recollida da súa madeira é menos frecuente. En
todo caso, dado que o Prunus só se identificou nesta mostra pódese pensar
que o uso desta madeira sería ocasional.
Distintamente, outra mostra procedente da argamasa de xabre localizada sobre o muro da torre tiña moitos carbóns, quizais derivados da
derruba da torre. Nela identificáronse o carballo-rebolo e o castiñeiro. As
mesmas especies recoñecéronse noutra mostra procedente do derrubamento dunhas estruturas dos últimos momentos de uso do castelo. Ambas
remítennos a elementos construtivos, vigas, paredes, mobles…, feitos nestas madeiras e destruídos polo lume.
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A mostra máis variada en clases de madeiras é a da terra dun burato,
duns 35 cm de diámetro, sito nos restos dun solo antigo, dos primeiros
momentos de uso do castelo (comentado na páxina 40). Aquí identificáronse carballo-rebolo, castiñeiro, fabáceas tipo xesta ou toxo, abeleira,
salgueiro-choupo e herba do pobre, rubideira que quizais viñese apegada
a algunha das outras madeiras. A variedade de especies fai pensar que o
burato foi un lugar no que se fixo lume.
Similares especies atopáronse noutra mostra pertencente a un momento final do castelo e localizada ao suroeste da torre da homenaxe, que
quizais responda ao mesmo propósito de facer lume. A diversidade de especies destas dúas últimas mostras analizadas indica o uso da leña tanto
de bosque como de áreas degradas cubertas por matogueira. Isto apunta
a un amplo aproveitamento dos diferentes ambientes que podía haber na
contorna do castelo.
Paralelamente fixéronse análises carpolóxicas, isto é, de identificación
de restos de sementes e froitos conservados como consecuencia da súa
carbonización. Identificáronse así sementes de dúas especies cultivadas:
o centeo (Secale cereale) e, en menos cantidade, o millo miúdo (Panicum
mileacium, “mijo” en castelán). Xunto a elas apareceron sementes de avea
da que non se puido saber se era silvestre ou cultivada, aínda que en
Galicia se cultivou para a alimentación humana e animal. En todo caso,
o maior número das sementes identificadas son
As análises botánicas indican a intensificación da actividade humana na contorna do
castelo dende a súa construción:
as de xoio (Lolimum perenne
clareo do arboredo, cultivo, actividade gandeira... A fotografía mostra a persistencia da
oulolium rigidum), herba
ocupación humana aínda que na actualidade a actividade agraria está diminuída e o
que pode ser sementada
monte ocupa antigos espazos agrícolas.
(Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)
ou agromar naturalmente
entre os cultivos, e finalmente algunha semente de
malas herbas dos cultivos
e de zonas alteradas pola
actividade humana.
As sementes atopadas
dentro do xacemento
indican o cultivo e a actividade agraria de que se
beneficiarían os habitantes
do castelo e, dentro dela,
a importancia dos cereais.
Estes datos concordan cos
fornecidos pola análise de
pole que nos achega á vexe58

tación que habería na contorna do castelo. Nas análises polínicas estúdase
a presenza dos grans de pole da contorna que o vento deposita nun punto
do xacemento e, polo tanto, da extensión dos cultivos pola zona.
As mostras tomadas no extremo sueste do castelo, polo lado que mira
ao río, apuntan a unha paisaxe inicial, dun momento anterior á construción do castelo, dominada polo carballo caducifolio que indicaría a existencia dunha carballeira nas proximidades.
Na análise dos niveis cronoloxicamente posteriores, é dicir, do solo dun
tempo máis recente, que coincide xa coa habitación do castelo, diminúe o
arboredo. Isto pódese interpretar como efecto do clareo na contorna, que
ademais concorda coa extensión das xesteiras e das ericáceas (breixo e uz)
tamén detectadas na análise. Esta evolución cara a un medio con menos
árbores podería ser efecto humano, como igualmente o é que aparezan
especies vinculadas ao cultivo. Ademais, a aparición de esporas coprófilas,
de especies que crecen no esterco animal, é un indicio de gandaría. Finalmente, na análise dos niveis de solo máis recentes vese unha maior redución da carballeira e un incremento do castiñeiro, que podería ser efecto
do seu cultivo pois a castaña era unha especie habitualmente consumida
nesta época.
As últimas análises mostran un medio cuxa humanización parece que
se foi intensificando ao longo do tempo. Esta idea concorda cos datos
históricos que nos falan dunha extensión do poboamento e unha intensificación da actividade agraria a partir do século XII. Deses momentos en
diante verase unha progresiva redución dos pequenos propietarios que
ceden as súas terras aos grandes posuidores a cambio de protección e pasan a ser foreiros que deben traballar unha maior superficie de terras para
o seu sustento e para a pagar as rendas do foro. Este fenómeno, constatado a nivel xeral, materialízase na Rocha Forte con Xoán Arias, o arcebispo
construtor do castelo que se fará coas terras da contorna que pasan a ser
traballadas por familias campesiñas a cambio dunha renda.
Ademais destes traballos realizados directamente sobre o xacemento
ou sobre os seus achados, fíxose unha nova pescuda documental e unha
prospección intensiva do territorio do castelo da que se tiraron novas
achegas para entender o seu contexto arqueolóxico e histórico, documentando elementos como camiños, muíños, casas tradicionais, hórreos pontes e posibles puntos estratéxicos para a vixilancia da contorna. Deternos
nos seus resultados alongaría en exceso o texto pero moitos deles nutren o
conxunto deste relato pois fómolos incorporando á historia do castelo en
diferentes apartados.
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Recapitulando achados: os traballos feitos ata o 2013 permitiron coñecer mellor as características do castelo e as condicións de vida dos seus
habitantes. A pesar do alto grao de desmantelamento que sufriu a fortaleza, quedaron nela numerosas pegadas das persoas que o construíron,
moraron e destruíron. Aquí fixemos pouco máis que unha pequena descrición da variedade dos elementos atopados, pero un traballo máis pormenorizado con todos estes achados pode fornecer resultados máis substanciosos. Logo de seren descubertos, foron tratados para a súa limpeza e
consolidación de cara á preservación futura para quedaren como memoria
do mundo para quen queira seguir profundando. De momento son xa
unha evidencia tanxible das vidas vividas no castelo.

AS ÚLTIMAS PESCUDAS… POLO DE AGORA
Á grande actuación de 2013 séguena outros traballos arqueolóxicos derivados fundamentalmente do control de obras, como o realizado en 2014
nas obras da liña eléctrica (LMT) que deparou, a uns 60 m cara ao norte
da entrada do castelo, a localización de dúas fiadas dun muro composto
por grandes pedras, cunha anchura de 90 cm e 1,25 m de lonxitude visible.
Aínda que non apareceu asociado a restos arqueolóxicos, o muro podería
relacionarse co castelo.
A pescuda seguiu cos traballos para o desenvolvemento dos proxectos
de acondicionamento interior e exterior do castelo, pois algunhas das
actuacións neles incluídas implicaban remover terra nalgunha áreas.
Planeáronse entón varias actuacións encamiñadas a investigar o espazo
que ía ser afectado polas obras. O obxectivo era minimizar a afectación de
posibles restos, facilitando as obras que, ao tempo, permitían planear a
investigación da zona exterior aínda non intervida. Eran unha oportunidade para afondar no coñecemento do sitio e mellorar o seu potencial de
investigación e revalorización.
Así é como en 2019 se abordou unha prospección xeofísica por tomografía de resistividade eléctrica, un sistema de exploración do subsolo
que detecta anomalías, como poden ser muros ou foxos, a profundidades
de ata 4-5 m no subsolo. Con este sistema de análise, que se fai dende a superficie do solo, explorouse unha ampla área interior e exterior do castelo.
Os seus resultados apuntaron a existencia de máis restos no castelo e
na súa contorna próxima, especialmente no sector occidental onde acadaron ata 4-5 metros de espesor ou profundidade. Nesta zona, coincidente
co lado onde se sitúa a porta, apareceron sinais do que podería ser unha
estrutura tipo barbacá ou defensa adicional do castelo. O trazado que
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debuxaba era como se a segunda muralla configurase un saínte cuadrangular, a modo de bastión ou baluarte, diante da porta, rodeado por foxos
polo interior e o exterior.
Ademais, a uns 20 m de distancia da segunda muralla apareceron sinais
dun gran muro exterior, ben definidos nunha traza duns 100 m. Debúxase
paralelo ao lado noroeste, o da porta do castelo, ao longo duns 80 m para
logo xirar nun ángulo de 90° cara ao lado suroeste, onde se sitúa a poterna
e as canles de auga. A partir deste xiro os sinais do muro van perdendo
continuidade ata desaparecer antes de chegar á altura da torre circular
sur.

En efecto, no ano
2020 planeáronse varias
sondaxes valorativas distribuídas pola área que
acadarían as obras e nas
sondaxes 1 e 2 localizáronse vestixios da terceira
muralla. Na sondaxe 1,
un tramo de muro de 3 m

Foxo exterior

Chegados a este punto cómpre lembrar a pregunta formulada na páxina 37 (u-la terciera muraA prosprección xeofísica por tomografía de resistividade eléctrica e un método de
lla?), a onde ía o muro que
analise non invasiva do solo que permite detectar estruturas, recheos etc. mediante
sae da torre sur da primeias diferencias de resistividade eléctrica dos distintos materias do subsolo. As cores
vermellas do plano indican as zonas de meirande resistividade. As liñas discontinuas
ra muralla e aparece cortanegras sinalan o que se interpretou como unha posible muralla que sería confirmada na
do pola segunda? Podería
posterior escavación.
ser o remate desa posible
(Elaborado a partir de documentación do Arquivo da Sección municipal de arqueoloxía)
terceira muralla da que
falan os documentos? Aínda antes de terse realizado
esta prospección xeofísica,
algún investigador xa vira
nel esa posibilidade que
agora tamén sinalaban estas análises. A súa verificación chegaría un ano máis
tarde, coa escavación arqueolóxica previa ás obras
de acondicionamento.

N

No interior do castelo os resultados sinalaban unhas posibles cámaras
subterráneas, situadas a distinta altura e comunicadas por unha galería.
Tamén se detectou un tramo de muralla na zona de reserva.

Terceira muralla
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de longo, case 2,5 m de anchura e unha altura conservada de 1,22 m. Na
sondaxe 2, situada diante da porta, outro tramo de muralla que se estende pola parte exterior para configurar unha torre semicircular. A ambos
os lados dela, por dentro e por fóra, dous foxos. Nalgunha das restantes
sondaxes atopáronse restos de estruturas e construcións que poderían ser
parte dunha zona onde houbese casas ou alpendres, é dicir, algún tipo de
construción.

Vista aérea na que os triángulos vermellos sinalan diversos puntos onde as sondaxes
arqueolóxicas localizaron restos materiais e construtivos que poderían relacionarse co
castelo. O círculo sinala a zona escavada da terceira muralla cuxo detalle se mostra na
imaxe dereita. (Fotos: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

Poucos meses despois,
en decembro de 2020,
ampliouse a sondaxe 2
ata unha escavación de
máis de 230 m² nos que se localizou un tramo de 31 m de muralla que vai
paralela ao lado noroeste do castelo, a uns 20 m de distancia da segunda
muralla. Á altura da porta do castelo, esta terceira muralla presenta unha
torre semicircular de 6,5 m de diámetro. O que segundo a prospección
xeofísica parecía unha barbacá sería esta torre ou semitorre? Polo interior
desta terceira muralla atopouse un camiño de rolda de algo máis de 2 m

Detalle da terceira muralla: Torre
semicircular de 6,5 m de diámetro,
situada fronte á porta do castelo. Na
esquerda da foto unha persoa sitúase
sobre a liza, ou camiño de rolda interior.
Na dereita outra sitúase no foxo exterior.
(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)
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de ancho a partir do cal se abre un foxo de máis de 5 m de anchura e 3 de
profundidade. Polo lado de fóra, outro foxo de 11 m de ancho e 3 de profundidade.
Aínda non sabemos onde estaría a porta desta terceira muralla, pero o
feito de que en fronte da porta da primeira muralla teñamos unha semitorre circular estanos a indicar un acceso en zigzag, é dicir, un acceso cuxo
percorrido tería un camiño retorto que dificultaría a entrada dun posible
agresor, constituíndo así unha mellor defensa para o castelo.
Nas últimas investigacións (feitas en agosto de 2021, a piques de rematar este libro) localizouse outro tramo da terceira muralla cara á vía do
tren, así como outro tramo do foxo exterior, do foxo interior e restos da
segunda muralla, na área de reserva arqueolóxica. Segundo os indicios
arqueolóxicos, esta terceira muralla rodearía o castelo por tres dos seus
lados, se pensamos que o castelo se definiu cunha planta simétrica e supoñemos que o muro que parte perpendicular á torre circular sur pode ser o
inicio e fin desta terceira muralla.
Hai varios elementos que citan as testemuñas do PTF non localizados.
É o caso da capela de Santa Eufemia, que sitúan nunha das torres da
muralla. Así, o PTF recolle que frei Bartolomeu, franciscano de Santiago
“bio el testigo que abia dentro
O castelo de Pambre aínda amosa trazas do foxo que tería defendendo a entrada á que
della una capilla de la abocacion
probablemente se accedería por unha ponte levadiza coma poido ser na Rocha Forte.
(Foto: Nandi Estévez)
de Santa Oufemia, fecha de
bobeda”. De Fernando de
Roan, labrador de S. Xoán
de Fecha, de 80 anos, que
estivo no castelo algunhas
veces di o PTF: ”dentro de la
dicha fortaleça bio una hermita de abocaçion de Sancta
Eufemia que a todo creer del
dicho testigo cree que hera de
bobeda”. Gonzalo García,
crego de Sta Baia apunta
“que abia nuebe torres alliende
de la dicha bara de casa las
quales heran la una la torre
nueba y la otra que se dezia
de Santa Eufemia debaxo de
la qual hestaba una capilla de
Sancta Eufemia y las otras no
se acuerda del nombre.”
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Os indicios que achega a escavación apuntan á área sueste do castelo,
onde apareceron os enterramentos, tres anacos de pía bautismal e numerosos elementos arquitectónicos decorativos (bases, fustes, trazarías…)
aínda que estes últimos poderían ser tamén restos da torre da homenaxe.
Pese a que por agora non atopamos indicios máis palpables, a capela podería atoparse ben na torre rectangular sueste ou ben na torre circular
leste, situada na área de reserva e polo tanto aínda non escavada.

Plano de localización dos elementos arquitectónicos decorativos onde se aprecia a
súa concentración cara ao extremo este e sueste.(Fotos: Arquivo da Sección municipal de
Arqueoloxía)

10
Metros

Elementos
forma
Arquivolta
Basa
Canzorro
Capitel
Cimacio
Decoración
Dovela
Fuste
Tracería
Voluta
Soporte vidrieira
Vidreira
Perímetro estruturas
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A CONFIGURACIÓN DO CASTELO AO LONGO
DO TEMPO
Rematada a síntese dos traballos realizados e dos seus achados, cómpre
facer unha tentativa de ordenación das edificacións ao longo do tempo. Os
datos que temos son aínda insuficientes para establecer unha secuencia
pechada, é dicir, incuestionable, do ritmo ao que se levantaron as construcións pero podemos propoñer unha secuencia que integre os datos dos
que dispoñemos. O primeiro que podemos destacar é que o castelo non se
fixo todo de vez, pois a falsabraga é posterior á primeira muralla e rompe
o que podería ser a terceira. Así, conxugando os datos documentais e arqueolóxicos, xunto con outros que polo de agora son indicios, podemos
arriscar a seguinte secuencia:
Fase 1: Nun momento moi inicial, talvez anterior ao arcebispado de
Xoán Arias, teriamos a torre da homenaxe, quizais rodeada por un muro
octogonal. Durante a súa prelatura construiríase a primeira muralla, as
construcións que se apegan a ela e a terceira muralla. Esta hipótese susténtase en diferentes indicios. No espazo que pecha a primeira muralla,
a torre da homenaxe sitúase descentrada, pois localízase a 20 m de distancia do lenzo de muralla no que se sitúa a porta, a 12 de distancia ata o
lenzo oposto, o paralelo ao río, e a 16 m do lenzo que vai do suroeste ao sur,
o que alberga as estancias subterráneas. Por agora non sabemos se a torre
da homenaxe e primeira muralla son contemporáneas.
En todo caso, queda configurado así un castelo simétrico, pero non
concéntrico como os que se desenvolveron a partir do século XIII, pois
estes xa foron pensados e edificados a un tempo con varios recintos concéntricos. Finalmente, da torre circular sur da primeira muralla parte un
muro perpendicular, que foi cortado pola segunda, e que polo seu trazado
podería empatar cos restos da terceira muralla atopados recentemente
fronte á porta do castelo. Segundo isto, Xoán Arias levantaría un pazo á
altura da súa clase e xerarquía, cunha área residencial para el e para a súa
corte, con estancias para residencia e para os servizos de mantemento do
castelo que podían estenderse polo espazo que pecha a terceira muralla e
un castelo como as residencias señoriais da época con elementos de defensa e garda para se protexer. Nela xa se incluiría a capela de Santa Eufemia pois, segundo López Ferreiro, Xoán Arias celebraba nela, o mesmo
que Berenguel xa antes de avirse cos compostelás e entrar na cidade.
Fase 2. Nun determinado momento, a primeira muralla tivo que reforzarse e levántase a falsabraga ou a que vimos chamando segunda muralla.
Podería pensarse que foi logo do ataque a Berenguel, en 1319, aínda que
este foi puntual e por moito que a crónica, feita da súa parte, apunte:
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El mismo día de la Purificación (sería o 2 de febreiro), cuando tendrían que mostrar el honor que debían a su señor le infligieron graves
afrentas y daños. En efecto, se acercaron iracundos al palacio arzobispal de la Rocha Fuerte y, una vez que destrozaron completamente
las edificaciones situadas dentro de la villa, les prendieron fuego en
varios puntos y quemaron por entero las habitaciones del arzobispo, con lo que los claustros y otros muchos otros recintos quedaron
destruidos.

Os danos inferidos ao castelo non deberon ser tantos cando pasada a
coresma en Padrón, ata o domingo previo ao de Ramos, isto é, uns dous
meses despois: “se trasladó con sus vasallos y su gente a la Rocha Fuerte. Desde
allí sitió la ciudad de Santiago, infiriendo a los ciudadanos daños irreparables...”.

FOXO
TERCEIRA MURALLA

FOXO

PRIMEIRA MURALLA

Pola utilización de materiais de refugallo do castelo na construción desta
segunda muralla e pola súa forma e características construtivas, resulta máis plausible
que se levantase logo de 1459, cando o castelo foi
cercado durante máis dun ano polo conde de Trastámara
e os santiagueses, tempo durante o cal,
segundo a crónica de Diego Valera e
as testemuñas do PTF, recibiu moitos bolaños. Isto non obsta para que
Berenguel fixese arranxos ou novas
construcións, logo dese ataque
dos composteláns, pero os rastros arqueolóxicos non permiten identificalas.
TORRE DA HOMENAXE

É neste momento
de construción da
falsabraga cando
se inutiliza a
poterna e se
fan unhas
novas esca-

SEGUNDA MURALLA
OU FALSABRAGA

Fase inicial
Fase intermedia
Fase final (previa Os Irmandiños)
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Plano conxectural no que se ilustran as tres principais
etapas da construción do castelo

leiras que, dende a liza, levan ao sistema de augada do castelo e cando se
fan outras que, pola beira da torre circular oeste, levan a unha sala cunha
seteira.
Fase 3: Logo de que os irmandiños tomasen o castelo, contra o 1471, foi
ocupado durante un tempo pola xente do conde de Altamira que debeu
facer algún arranxo ou pequena construción para asentarse alí un tempo,
pois “Garçia Martinez de Barbeira con favor del conde de Altamira don Lopo Sanchez de Moscoso se metiera en ella y la començara de fortalecer para la tener”.
Deste momento poderían ser dúas pequenas construcións que se atoparon levantadas sobre as derrubas do castelo. No PTF, Pedro de Castroagudín, labrador de San Pedro de Sea, de 70 anos di que a Irmandade:
tan bien derrocara en el dicho tienpo la fortaleza de la Rocha fuerte de
Santiago e que despues de derrocada entrara en ella e la tomara Suero
Gomez e Sotomaior su hijo e la tobieran çierto tienpo e repararan de la
çerca derredor alguna parte de manera que se reparaban en ella e que fizieran una salezica donde se acojian tejada
Fase 4. Correspondería ao desmantelamento total das construcións por
parte do Arcebispado. A pedra retirada dos muros, logo de ser escollida,
trasladaríase para a construción do castelo do Pico Sacro e para a base da
actual Torre do Reloxo da catedral. Nunha visita xudicial feita en 1604 afirmábase “no aver alli fortaleça ninguna sino el sitio donde avia hestado y muchas
piedras por el suelo que avian sido de la dicha fortaleça”. Quedarían alí algunhas
pedras menos valiosas para as construcións arcebispais pero que serían
útiles nas edificacións da veciñanza da contorna, xunto coas máis difíciles
ou perigosas de retirar, as da base da muralla.
Fase 5. Dende o abandono do soar ata o século XXI en que comeza o
estudo, escavación e recuperación do castelo, o seu soar foi testemuña de
diferentes acontecementos, acubillo do botín dun roubo, abrigo de fuxidos durante o franquismo, e mesmo lugar da morte de Eduardo Puentes,
o Nécoras, a mans dos falanxistas. Aínda despoboado, seguiu a ser lugar
memorable.
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P

RECEDENTES E
CONTEXTO DA
CONSTRUCIÓN
A FORMACIÓN DO SEÑORÍO COMPOSTELÁN
A máis grande e máis forte fortaleza de todo o reino de Galiza. Iso é o
que apunta a pregunta 11 do PTF e sendo a fortaleza máis grande do señorío máis importante de Galiza (e dos máis grandes da península) non
parece difícil de crer. Para entender a formación deste gran poder feudal
en cuxo dominio se levantou o castelo, remontarémonos uns séculos
atrás, ao seu inicio no descubrimento da tumba do Apóstolo, a principios
do século IX, coas doazóns
de terras dos monarcas. A
Torres de Oeste, unha das primeiras fortalezas da mitra estratexicamente situada para
defender o acceso a Padrón e Compostela dende a ría. Na súa orixe debeu ser unha
dote inicial, do rei Alfonso
posesión real e cederse logo á igrexa compostelá canda o bispo Cresconio (s. XI). Tivo
II, foron 3 hectáreas nas
diversas reformas e reconstrucións. Na feita por Xelmírez contribuirían os habitantes
que se situaban o locus
do bispado aos que lles impuxo unha cota. O seu pai, Gelmirio, e o seu irmán, Munio
Gelmírez, serían tenentes dela
santo, a tumba do Apóstolo, xunto cunha zona
para a vivenda das persoas
dedicadas ao culto e terras
para o sustento. Neste
momento a sé bispal e a
residencia do prelado era
Iria, pero pronto se comezou a edificar en Santiago.
Co bispo Sisnando (+920),
Santiago converterase na
residencia principal e no
centro do dominio territorial da diocese. Iria, que
era un centro viario, núcleo
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urbano e bispado de antiga orixe, seguiu tendo un papel importante, pero
foi perdendo peso fronte a Compostela, que medrou ata que finalmente a
sé se trasladou alí en 1094.
Cando se delimitou o locus santo, o poboamento da zona era fundamentalmente rural, a excepción de Iria que xa era sé episcopal e un pequeno
núcleo urbano.
Por estes momentos da alta Idade Media, a villa era a unidade básica da
organización territorial, económica e social. A villa viña ser un pequeno
asentamento campesiño, unha aldea que comprendía un espazo delimitado cunha área de habitación (casas, alpendres…) e unha área agraria
con espazos dedicados a usos distintos: horta, cultivo, pasto etc. Podía ser
propiedade dun só señor, de señores e campesiños ou só de campesiños
propietarios libres. Na documentación aparecen citadas villae na área santiaguesa e o mesmo locus santo é a villa sancti jacobi
Por riba da villa estaría o comisso ou condado, que é un distrito administrativo ou circunscrición territorial no que o conde exerce o poder por delegación real. Contra o século X, cando o territorio galego estea organizado
en condados a monarquía non sería quen de ocuparse de todos e os monarcas porán estes distritos ao cargo dunha persoa ou comites, conde, case
sempre da alta nobreza, ligada ao monarca por fidelidade persoal. O conde
será así unha figura entre o rei e os campesiños do condado con capacidade para gobernar e percibir impostos. É neste momento cando comezan a
espallarse os castelos feudais, constituíndose como centros de poder sobre
o territorio.
O dominio compostelán poderiámolo entender como un destes territorios cuxa administración e goberno os monarcas poñen en mans da Igrexa
de Compostela que, cando menos na teoría, sería máis dócil e fiel á coroa
que un señor laico. De feito, nesta idea duns señores eclesiásticos máis
submisos que os bravos condes, a monarquía traspasará moitas terras e
bens a bispados e arcebispados en toda a península. A isto engádese que
sempre foi de utilidade ter a Igrexa de man para lexitimar e manter o poder
real.
Á doazón inicial fóronselle agregando outras, medidas de forma radial
dende o locus santo. Irase formando así a Terra de Santiago, o territorio que
dependerá directa ou indirectamente da sé compostelá. A Terra de Santiago pódese considerar acoutada no ano 1120 co diploma que a raíña Urraca
lle entrega ao arcebispo Xelmírez onde se delimita o territorio da Igrexa
compostelá no que non podería interferir outro poder que non fose o rexio.
Os seus límites serían polo norte o Tambre, polo sur o Ulla, polo leste o Iso
e polo oeste o mar. Esta será a Terra de Santiago en sentido estrito, un seño69

río feudal onde a nobreza laica non terá dominio ningún. Pero as doazóns,
compravendas e permutas seguirán estendendo o señorío compostelán
por terras da ría de Vigo, Fisterra, Melide ou do Deza, e incluso por lugares de fóra de Galiza.
Ademais, o Arcebispado compostelán contará con outros territorios
onde terá algún tipo de autoridade, económica ou relixiosa, pero que non
son parte do seu señorío feudal aínda que na documentación aparezan
citados como Terra de Santiago. Estas imprecisións á hora de referirse a
territorios onde ten algún poder, xunto cos cambios e permutas das súas
propiedades ao longo do tempo, fan difícil sinalar ata onde abarcaba exactamente o territorio do señorío, pero en todo caso acabará constituíndo
un dos máis importantes da península.
A gran dispersión xeográfica das posesións fará que a partir da segunda metade do século X o señorío episcopal constrúa castelos nas zonas
máis retiradas de Santiago, nos que instalará “funcionarios” da sé para
administrar estes territorios máis afastados. Así, as fortalezas serán
unha ferramenta básica para o dominio e administración nas zonas más
distantes do centro do señorío, desenvolvendo neles as funcións administrativas e fiscais do territorio da sé. Deste xeito, os castelos serviron para
asentar o poder nas zonas máis afastadas de Santiago, para contrarrestar
os intentos doutros señores feudais por introducirse nelas e tamén para
facer fronte ás incursións normandas que chegan do exterior.
De feito, os castelos máis antigos da mitra, os que aparecen na Historia compostelá, sitúanse basicamente na costa: Torres do Oeste (Catoira),
A Lanzada (Sanxenxo), San Xurxo (Carnota) ou Faro (A Coruña). Estes
serían fundamentais para protexerse das invasións viquingas que saquearon e queimaron diferentes puntos de Galicia entre os séculos IX e XII.
Neles, os prelados intentaban poñer como encargadas persoas de confianza aínda que, andado o tempo, algúns acabarían por facelos seus; tamén
puideron existir fortalezas doutros señores particulares aproveitando
baleiros onde non chegaba o poder da mitra. Non se pode falar, por tanto,
de fortalezas pensadas só para a defensa. Aínda que tiveran esta función
e na costa fosen fundamentais para ela, as fortalezas terían un papel máis
diverso e polivalente, pois tamén serían axentes de xestión e control do
territorio e das persoas ligadas a el.
Ademais de xestionar os seus castelos poñendo tenentes, a mitra
tamén cederá en préstamo (prestimonio) a diferentes señores parte dos
seus feudos en troco de axuda militar e acatamento do señorío compostelán, e estes señores construirán castelos, en principio con permiso da
mitra. Pouco a pouco estas elites irán perpetuándose na posesión destes
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territorios e fortalezas pasando estes prestamos ou cesións, que son persoais, aos seus descendentes ata chegar un momento en que os consideren
seus.
Así é como no señorío compostelán haberá unha chea de fortalezas: unhas serán da Igrexa de Santiago pero cedidas en feudo, xunto coas terras e
propiedades que administra, a un cabaleiro ou nobre. Outras serán as que
algúns señores constrúen no seu feudo, situado na Terra de Santiago, con
permiso da mitra e ás veces sen el. Neste caso pode que co tempo un arcebispo ou outro as recoñeza como legais.
Finalmente, a Igrexa terá outro grupo de fortalezas que non cede,
senón que as administra directamente a través de axentes da confianza
do arcebispo (tenentes ou mordomos), moitas veces cregos no caso dos
mordomos. Estas fortalezas poden ter terras e propiedades asociadas que
se administran mediante axentes arcebispais. Están consideradas como
casas propias do Arcebispado e son aquelas nas que mora ou se refuxia
para controlar ou defender o conxunto do señorío. A Rocha Forte pertence
a este grupo de “casas” da mitra entre
O Tumbillo de Concordias (© Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago,
as que tamén están a Rocha Branca de
Padrón, As torres e pazos arcebispais de CF24-047-r) é un códice do século XIV que recolle sentenzas e privilexios
reais da igrexa de Santiago. Portela, Pallares e Sánchez chamaron a
Pontevedra, o Tapal de Noia ou os mesatención sobre o debuxo dun castelo á marxe das liñas que falan do
mos pazos arcebispais da catedral.
poder arcebispal sobre as fortalezas
Contar con elas era importante
para manter a autoridade e a orde
sobre o conxunto do dominio da terra
compostelá, pois cando un nobre se
rebelaba, un pobo se levantaba en contra, un señor edificaba un castelo sen o
seu permiso etc., o arcebispo dispuña
destas fortalezas dende onde xuntar
os seus homes, defender o señorío e
someter os rebeldes. Na crónica de Berenguel temos varios destes exemplos.
Cando á súa chegada a Compostela
a cidade lle pecha as portas, Berenguel albérgase na Rocha Forte pero
axiña marcha para a Rocha Branca de
Padrón. De alí partirá ás torres arcebispais de Pontevedra onde comezou
a buscar os apoios necesarios para
facerse coa cidade de Santiago.
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Cómpre tamén puntualizar que o señorío do Arcebispado compostelán
é compartido entre o prelado e os cóengos capitulares que compoñen o
Cabido. O número de membros do Cabido non foi fixo pero podemos dar
a referencia do tempo de Xelmírez en que tivo 72 cóengos. Cando o bispado estaba vacante era o Cabido o encargado da xestión dos bens (aínda
que houbo certos momentos nos que tamén interveu a monarquía) o que
lle confería bastante influencia, sobre todo cando estas vacantes eran
longas e seguidas como pasou, por exemplo, logo da morte de Xelmírez,
que se sucederon sete arcebispos en 33 anos con períodos vacantes que
nalgúns casos duraban anos. Neses momentos, o Cabido tería plena capacidade de manobra para xestionar o señorío. Por outro lado, co aumento
de bens, o Arcebispado necesitará organizar mellor a súa administración.
Así chega un momento en que se dividirán as propiedades e xurisdicións
entre o Arcebispo e o Cabido facendo unha mesa arcebispal, á que se
adscriben propiedades e rendas para o cargo de arcebispo, e unha mesa
capitular á que se destinan propiedades e rendas para o sostemento dos
membros do Cabido.
Ata nós chegou un documento do ano 1228 no que o arcebispo Bernardo e o Cabido acordan delimitar os beneficios de cada parte, detallando as
rendas e os lugares que reparten. A división entre arcebispo e Cabido xa
viría de antes pero semella que ata este momento as propiedades debían
estar partilladas a medias. Hai que aclarar que estas propiedades non
eran do arcebispo ou do Cabido, eran da igrexa de Santiago e cedíanse
durante a vida ou o cargo para o seu sustento sen que puidese dispor libremente delas, doalas ou deixalas en herdanza.
Coa separación dos bens, a mesa arcebispal sería a
beneficiaria das doazóns reais e o Cabido das doazóns
de persoas particulares. Moitas destas doazóns incluían
os castelos e casas fortes dende as que se administraban
os territorios. Logo, os diferentes arcebispos serían quen
de edificar ou amañar as fortalezas que considerasen nos
territorios que se administraban dende a súa mesa.

Representación do arcebispo Xoán Arias. (Ilustración de David Sánchez,
tomada da web: https://rochaforte.santiagodecompostela.gal)
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XOÁN ARIAS CONSTRUTOR DO CASTELO E
ORDENADOR DO TERRITORIO
O sucesor de Bernardo, Xoán Arias, é a quen se atribúe a construción
do castelo da Rocha. O rastro documental das súas obras -acordos, estatutos, compras, permutas etc.- xunto co seu testamento, dan conta dun
pontificado de moita actividade no que se avanzaría na organización das
propiedades arcebispais que se fixaran co seu antecesor Bernardo. De
feito, no seu longo pontificado, entre 1237 e 1266, acadou un grande incremento do patrimonio arcebispal a base de compras, herdanzas, permutas
ou doazóns, patrimonio que especificou no seu testamento de 1266, onde
deixa o castelo á mesa arcebispal: “It. mandamus mense archiepiscopali possessiones infrascriptas. (…) Castellum de Rocha forte cum LXXXVIIII casalibus”.
Pero o testamento de Xoán Arias non é a primeira
noticia que temos do castelo. A primeira é de 1253, cando
xa estaría habitado, pois trátase da sentenza que emite
Alfonso X nunha querela entre este arcebispo e o Concello de Santiago polo exercicio da xustiza. Segundo o
documento, o arcebispo quería celebrar xuízos na Rocha
Forte en contra da vontade da veciñanza que, de sempre,
os tivera na cidade. Por iso Compostela recorreu ao rei,
Alfonso X, e velaquí un extracto da sentenza:
querelaron los pesoneros sobredichos del Conceyo de Santiago que
se alguno de la uila ha preyto con
otro, primeyramiente es tenudo de
Responder por ante los juyzes de
la uila; et agora que uos, que ante
que nenhun juyzo sea dado, aquelos que queredes sacadelos delante
los juyzes, et fazedelos yr ante uos
a Rocha forte; et que en esto le quebrantades su uso et so custumbre;
lo que nunca fué. (…) A esto tiue
yo por derecho que deuen ante yr
ante sus juizes, se el arçobispo non
mostrar cartas o priuilegios por
que deuan ante yr antel;

O texto en letra vermella: “Constitutiones
edite in Seo. Concilio prouinciali celebrato
apud conpostellanam Ecclesiam per
dnm. Johannem arie Archiepiscopum
compostel. et Episcopos sufragáneos
suos que singulariter per parágrafos
declarantur”, é o encabezamento do
concilio provincial celebrado por Xoán
Arias no que aparece o seu nome e
condición de arcebispo compostelán.
Tumbillo de Concordias. (© ArquivoBiblioteca da Catedral de Santiago, CF24-079-r)

A segunda noticia escrita aparece
nas Constitucións capitulares (unha
especie de ordenanza ou estatuto de
actuación) sobre o coro e o Cabido
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da catedral, dadas por Xoán Arias en 1255, onde se di: “Estatuimos tamén sobre as persoas,
cóengos, racioneiro e dobreiros que viven con nós na Rocha Forte, que vaian ás procesións os días
domingo e solemnidades “
Ambas as referencias son de extremo interese porque nos anuncian dúas das principais funcións coas que se pensaría o castelo: residencia do arcebispo, con toda a corte de
criados e serventes que convivían con el, e lugar de administración do señorío e exercicio do seu poder, aínda que Alfonso X freara en parte esta pretensión ao negar a posibilidade de impartir a xustiza da cidade de Santiago no castelo.
Xoán Arias, ademais de construír o castelo, acrecentará as posesións arcebispais na
cidade de Compostela e na súa contorna. Dende o comezo da súa prelatura irá comprando porcións de antigas unidades maiores de explotacións (vila, villar ou casal) que
irá recompoñendo novamente. Isto fai pensar que, cando compra, a propiedade estaría
moi fragmentada e os vendedores serían pequenos propietarios libres que logo pasarían
a ser foreiros do Arcebispado.

OS CASAIS, NOVAS ENTIDADES DE POBOAMENTO MÁIS ALÁ DA
VILA
O casal é unha unidade de explotación agraria conformada por casas, hortas, prados e a parte de monte comunal traballada por unha
familia. Xeralmente os casais están nas aforas dun núcleo principal de
poboamento. Serían así entidades de poboamento rural inferiores ás
vilas que comentamos máis arriba, pero a súa orixe parece máis moderna pois aparecen na documentación coincidindo coa expansión
do poboamento que se deu dende fins do século XII e ao longo do
XIII. Compúñanse dunha, ou ata cinco ou seis casas, separadas dos
núcleos de poboamento aldeán, aínda que co tempo poden chegar a
formar unha nova vila.

Na contorna do castelo, Xoán Arias faríase con 89 casais: “Castelum de Rocha Forte cum
LXXXVIIII casalibus” di no seu testamento. Así, a mesa arcebispal terá en propiedade
a maioría da terra dispoñible na zona, as terras máis achegadas ao castelo, a aldea de
Coira, Santomil, parte de Rial, Torrente, Os Chouchiños, Enfestela, o Casal de Larañiño,
lugar hoxe pertencente a Laraño, O Porto de Fornelos etc.
Non está claro cando agroma o Xiro da Rocha como distrito administrativo distinto
ao da cidade de Santiago pero aparece citado na documentación por esta época, polo
que pode atribuírse a súa creación a este mesmo arcebispo dentro desa política de concentración e organización de propiedades e de ordenación do territorio na cidade e na
súa contorna.
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O

FUNCIONAMENTO
DO CASTELO

A XESTIÓN DAS RENDAS DA CONTORNA
A vida campesiña da contorna da Rocha estaba organizada ao redor do
casal que, a maiores dunha explotación de terras, será unha unidade de
recadación fiscal. Os casais xestionábanse a través de contratos de foro ou
arrendamento, integrándose en unidades maiores de xestión chamadas
mordomías. As mordomías inicialmente eran levadas por funcionarios arcebispais, os mordomos, e aparecen na documentación a mediados do XIII,
de novo canda Xoán Arias.
Porén, medio século despois as mordomías serían arrendadas por unha cantidade
fixa anual ao mellor ofertante. É dicir,
que a Igrexa deixa de xestionar directamente as propiedades, pasando a cobrar
unha renda pola súa explotación. Os
mordomos encargaríanse de recadar
as rendas e dereitos pertencestes aos
arcebispos, solucionar querelas por
propiedades e, en xeral, de velar polos
intereses da mitra na xestión das súas
propiedades.

Recreación idealizada da paisaxe campesiña que se podía
contemplar dende o castelo

Nun reconto dos bens da mesa arcebispal (1398-1405) a mordomía da Rocha
tería adscritos casais nas freguesías máis
próximas ao castelo e no Xiro da Rocha
(Laraño, Coucieiro, Covas, Conxo, Bastavales, Brión, Ames, Villestro, Biduido,
Vedra etc.). Compuñan 72 lotes de bens
que achegaban rendas en cereal (nunha
porcentaxe da colleita ou en cantidades
fixas de cebada, millo…) e diñeiro. Tamén
cebolas e animais (porco, cabrito, gali75

ñas…), ovos etc. Entre estes casais están o
de Laraño, o de Rial e o que levaría un tal
Domingo Freire, da Rocha. No seguinte
reconto de 1409 vese que a maioría das
rendas se recadan por San Xoán. No mesmo día, a veciñanza xúntase en concello co
mordomo para resolver disputas ou comentar calquera cuestión ou problema.

O “cillero de RochaForte” non sabemos
como sería. Entre as ilustracións do
chamado Códice Rico das Cantigas de
Sta. María de Alfonso X (século XIII),
aparece esta de hórreos considerada
unha das súas primeiras representacións.

Xunto á mordomía, a mitra terá celeiros ou entidades recolledoras da renda
que se situarían onde fose necesario, isto
é, onde as propiedades eran abundantes
como para necesitar unha entidade recolledora. A mediados do XIV, a mesa arcebispal terá sete celeiros en lugares como
Padrón ou Pontevedra…, e un deles na
Rocha Forte.

O “cillero de RochaForte” aparece citado a mediados do
século XIV arrendado por 500 oitavas de pan máis forno. Segundo aparece na documentación pódese entender que é
(Real Biblioteca do Mosteiro do Escorial: ME
unha infraestrutura á que se lle asigna a administración
T-l-1 245r-3).
de propiedades e dereitos de diversos lugares e, nese sentido, sería algo similar á mordomía; así o entenden algúns estudosos que conciben o celeiro como unha entidade administrativa
máis que física, aínda que debía ter un soporte material, unha ou varias
construcións onde gardar a colleita procedente das rendas que administraba.
A Rocha Forte tivo un celeiro que non sabemos onde estaría fisicamente
localizado, nin se contaría cunha ou varias estruturas ou edificios. Podería
situarse no interior do castelo, dentro da primeira liña de muralla, e estar
formando parte das construcións anexas á torre da homenaxe, pero tamén
podería situarse nos terreos que pecha a muralla máis exterior, onde a
documentación e os traballos arqueolóxicos apuntan cara a existencia de
construcións, e aínda cabe a posibilidade de que estivese repartido entre
diversas estruturas en distintos puntos do territorio que abarcaban os
bens que se xestionaban dende este cillero.
Noutro reconto de rendas, feito contra 1435, coincidente co arcebispado
de Lope de Mendoza, a mordomía e celeiro da Rocha aparecen arrendados a Pedro Fernández de Tribaldes, cóengo que “colle e recada as rendas,
foros e dereitos do dito celeiro e todas as outras cousas que andan con el”. Ademais
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da mordomía, neste reconto aparece o
portádego e a tenencia da Rocha Forte,
que se arrendan separadamente a Vasco
López de Cordido, alcalde do arcebispo.
Noutro reconto posterior, feito antes
de 1480, aparecen despoboados varios
casais situados ao pé do castelo: “Santa
María de Conxo: Iten eno lugar de Enfestela,
que esta junto con a Rocha Forte de Santiago,
hu casal que perteesçe ao dito señor, (o arcebispo) que esta desprovado”… E máis adiante: “Iten êna dita freguesia de Côojo perteesçe
ao dito señor outros tres casares que estan
junto ao pee da Rocha Forte de Santiago, que
estan desprovados, porque lles fazen mal os
casteleiros”. Estas anotacións, que sinalan
o poboamento das inmediacións do castelo, tamén nos informan do seu abandono antes de ser derrotado provocado pola
actitude do casteleiro, polas malfeitorías
de Alfonso Sánchez de Ávila e os seus homes que se describen no PTF, aínda que tamén puido ser consecuencia
do cerco de 1458-9.
A partir do século XVI, desaparecida a fortaleza, os
rendementos das súas propiedades serían xestionados
dende a mesa arcebispal, probablemente polo persoal da
secretaria do arcebispo que os arrendaría ao mellor ofertante.

AS FUNCIÓNS DO CASTELO
O castelo foi morada e sede da administración e goberno do señorío compostelán en diferentes momentos e
con diferentes arcebispos. Neste sentido sería un pazo. O
mesmo que os reis, que teñen varias residencias e unha
corte itinerante, os arcebispos composteláns morarán en
diferentes lugares ao longo da súa prelatura. Como calquera gran señor medieval, o arcebispo tiña varios castelos onde residir, visitaba ou pasaba tempadas na corte,
ía á guerra apoiando a monarquía ou defendendo os seus
feudos etc. Haberá entón momentos nos que, sendo residencia do arcebispo, a Rocha Forte será tamén centro da
administración dos seus dominios, pois con el estarían

Carta dada na Rocha Forte por mandado
de D. Estevo Fernández, meiriño maior, é
dicir, representante do rei, Alfonso X en
Galiza, no ano 1278. (Ministerio de Cultura
e Deporte. Arquivo Histórico Nacional. CLEROSECULAR_REGULAR,Car.1506,N.11).

Representación de Sueiro Gómez de
Toledo, arcebispo entre 1362 e 1366, ano
en que sería asasinado xunto co deán
Pedro Álvarez, cando dende A Roche Forte
chegaba a Compostela para entrevistarse
con Pedro I. Parece que o rei solo quería
prendelo e tomarlle as fortalezas pero
os cabaleiros Fernán Pérez Churruchau e
Afonso Gómez Gallinato, daríanlle morte
chegando á catedral (Ilustración de David
Sánchez, tomada da web: https://rochaforte.
santiagodecompostela.gal)
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os seus secretarios e outro
persoal de administración
e goberno.
Dado que o castelo está
situado á beira da cidade,
é posible que algún deste
persoal seguise a residir
nela aínda que o arcebispo
se trasladase ao castelo.
Xoán Arias, o seu construtor, residiu no castelo. Non
sabemos se celebraría alí
reunións capitulares, as do
Cabido compostelán, pero
debía ser a súa residencia
principal, sabendo ademais que os pazos arcebispais e a contorna da catedral estaba en obras. López
Ferreiro di del que celebraba as horas canónicas, os
rezos, na capela de Santa
Eufemia acompañado
dos seus familiares e que
“hallándose en su mansión
Imaxe idealizada dun grupo de persoas que van asistir á toma dun foro no castelo
favorita del castillo de la Rochafuerte, cerca de Santiago, le sobrevino á D. Juan Arias una grave enfermedad… “
e finou no castelo logo de facer testamento.
En todo caso, temos noticias e documentos da actividade gobernativa
desenvolvida no castelo por outros arcebispos posteriores e aínda algunha
que sinala o castelo como sede da administración real. En efecto, no Arquivo Histórico Nacional custódiase un documento do ano 1278 procedente do mosteiro de Santa Comba de Naves, en Ourense. Escrito en galego,
castelán e romance, en galego ten un texto introdutorio no que os porteiros do mosteiro dan conta da recepción de dúas cartas polas que o rei lle
entrega ao mosteiro o lugar de San Cibrao e o couto de Mende. A primeira
carta é de Alfonso X, dada en Segovia. Séguelle outra de Estevo Fernández,
meiriño maior do rei en Galiza, dada na Rocha Forte.
O contexto da emisión destas cartas é logo da morte de Xoán Arias en
1266, que derivou nun longo e conflitivo período de sé vacante en que Alfonso X suprimiu o señorío e incorporou a terra de Santiago ao dominio
real. Cando finou este prelado, Alfonso X intentou nomear arcebispo a
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Juan Alfonso, que foi elixido en discordia polo Cabido en 1267. O papa Clemente IV aproveitou a división do Cabido para nomear a Egas Fáfez, que
morreu cando viña tomar posesión da sé, a comezos de 1269. Esta morte,
xunto coa do propio papa, veu dar nun período de sé vacante que animou
a Alfonso X a propoñer novamente a Juan Alfonso, e novamente sae en
discordia. O novo papa, Gregorio X, elixiu a Gonzalo Gómez, que nunca
foi aceptado polo rei, e acabou abandonando a sé. Co arcebispo no exilio,
Alfonso X pasará a xestionar parte dos bens da mitra, entre eles o castelo.
Polo ano 1282, o seu fillo, o infante don Sancho, que se subleva e proclama
rexente, intenta congraciarse coa mitra e restituír os bens da Igrexa de
Santiago en 1282, entre eles o castelo:
Sepam quantos esta carta uiren. Comno yo Infante don Sancho ffio
mayor et heredero del muy noble don alfonso por la gracia de dios Rey
de Cagtella etc.. Por facer bien et merced á la Eglesia de Santiago que
el Rey mió padre tenia tomada. Entrególa del señorío de la térra et de
los Celeros de Santiago tambien en Galliça. Como en térra de León et
de campos, commo de los otros lugares et de la pertigaria de Santiago
et de los Castiellos de Rocha forte, de Jalles …

Outro dos arcebispos posteriores que gobernan e emiten documentos
dende a Rocha Forte sería Berenguel de Landoira. Logo de asasinar no
castelo aos que encabezaban a oposición ao seu señorío, en 1320, leu na
capela do castelo o documento do acordo que puña fin a esta rebeldía da
cidade: “Estas posturas et aviinças foron liüdas et publicadas et outorgadas perllos
ditos sennores arçibispo et cabidoo de Santiago, enna capella de Santa Eufemia que
he enno castello de Rocha Forte”. Despois, debeu morar por tempo no castelo
dado que ao longo da súa prelatura asina diversos documentos alí, o último no mesmo ano que finou, 1330, estando na guerra de Granada á que
acudira por solicitude do rei.
Tamén o seu sucesor, Juan Fernández de Limia, ten secretaría tramitando documentos na Rocha Forte e o mesmo os arcebispos posteriores
Martín Fernández de Gres, Pedro V, Gómez Manrique e Sueiro Gómez.
Este último sería asasinado en 1366 por partidarios de Pedro I despois de
saír do castelo cara á cidade cando ía a entrevistarse con el.
Non sabemos moi ben en que situación quedaría o castelo poucos anos
despois, cando as tropas do duque de Lancaster invadiron Galicia en 138690, no contexto da pretensión ao trono castelán. A cidade de Santiago, que
vía no duque a oportunidade de librarse do señorío arcebispal, renderíaselle sen opor resistencia e o duque faría dela centro de operacións durante o ano en que estivo intentando sumar outras cidades á súa causa. Non
sabemos onde se instalaría durante este tempo, sería no castelo? En todo
caso, hai noticias de que o castelo foi asediado. Este é un episodio moi
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descoñecido da historia galega para o que a fonte fundamental é a crónica
do francés Froissart que os especialistas consideran que non sempre se
axustaba aos feitos.
Semella que os últimos arcebispos deberon parar menos no castelo,
pero non por iso deixou de ser centro de administración e poder, pois no
século XV seguen desenvolvéndose alí actos que así o mostran. Xa dende
antes, dende o século XIV, o casteleiro aparece como representante e delegado do arcebispo no exercicio do poder, cumprindo as mandas do arcebispo para a cesión en foro de propiedades e realizando os “trámites” e
cerimonias que implican. Entre as testemuñas que se convocan para facer
o apeo do lugar de Covas, unha relata que: “o dito Beyroa encoutara o tarreo
de Guillamonte ao dito Gonçalo de Covas que o queria labrar polo dito señor arçobispo, sobre lo qual fora enprasados et a pleito ante o señor Alvaro Sanches de Avila,
alcalde que enton era da Rocha Forte de Santiago;…” Este exercicio do poder en
nome do arcebispo chega máis alá do territorio da Rocha pois o casteleiro
está presente en tomas de posesión en aforamentos de propiedades situadas en lugares tan distantes como Padrón ou A Coruña.
Outra das funcións desenvolvidas no castelo relacionadas co exercicio do
señorío da Igrexa compostelá é a de cárcere. En 1419, o alcalde maior do
arcebispo solicítalle ao Concello que lle axude a pregoar o xuízo de Martín
de Vaya, “que jazia preso enno castelo da Rocha Forte de Santiago”, tal e como
era costume que se pregoara. A noticia é breve pero suficiente para saber
que o castelo tería cárcere, probablemente para persoas de fóra da cidade,
pois Santiago tiña cadea pública, ademais da dos cregos, na contorna da
catedral.
Queda por citar a función de defensa do señor do castelo e do seu señorío que, sendo a máis evidente dunha fortaleza, xa nos referimos a ela en
diferentes apartados.
Reconstrución conxectural do traslado dun preso ao castelo
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C

ASTELO DUNHA
INSTITUCIÓN SEN
MULLERES
Aínda sendo residencia, ademais de fortaleza, a Rocha Forte non foi
soar ou fogar dunha familia senón dunha institución da que as mulleres
non eran parte. De todos os xeitos, deberon existir mulleres morando e
traballando entre as súas paredes. Non é o caso facer unha historia de mulleres, como tampouco o é facela de homes, pero si de preguntarnos por
esa metade da humanidade que case non aparece na documentación.
Os arcebispos estarían arrodeados de familiares e serventes entre os que, quizais,
houbese mulleres cando moraron na Rocha.
Sabemos que adoitaban vir acompañados por
membros da súa familia aos que lles concedían beneficios e cargos, e aínda que a documentación apenas o reflicte, entre eles había
mulleres. Así, por exemplo, María de Mendoza
e Leonor de Mendoza, sobriñas do que foi
arcebispo entre 1399 e 1445, Lope de Mendoza,
casarían a instancias del con persoeiros galegos. María con Paio Gómez de Soutomaior e
Leonor con Lope Sánchez de Ulloa. Do arcebispo don Lope hai algúns documentos emitidos
dende o castelo polo que podemos pensar que
se aloxaría nel, aínda que non cremos que
No Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, estes
clasifícanse en tres grupos: os que se practican a cabalo, os que se
xogan de pé e os que fan sentados. Sobre estes últimos di: “por que
estos iuegos que se fazen seyendo son cutianos, e se fazen tan bien de
noche como de dia; e por que las mugieres que non caualgan e estan
encerradas an a usar desto;” Así, o libro contén abundantes miniaturas
de xogadoras coma esta na que tres mulleres xogan contra outras
tres. (Real Biblioteca do Mosteiro do Escorial: T-l-6 f.5r). De feito nas historias
árabes da época aparecen mulleres cun alto nivel de xogo
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morara moito alí, pois estivo residindo na corte longos períodos e sábese
que fixo obras de reforma na Rocha Branca de Padrón e no pazo arcebispal
da catedral, pero non hai noticia de que as fixese na Rocha Forte.
Outro arcebispo posterior, Rodrigo de Luna, que o foi entre 1449 e 1460,
prometeu á súa irmá, dona Juana de Luna, con Bernal Eanes de Moscoso,
un dos irmandados de San Paio de Antealtares (xunto coa súa nai Xoana
de Castro) como parte da avinza con eles:
por quanto el dicho bernaldianes es desposado con doña Juana de
luna nuestra hermana et para su casamiento et dotte nuestra yntincion es de le dar en feudo o por otro titulo qualquier nuestra casa et
coto de jallas et el nuestro logar de mongia (Muxía) et ciertos mrs.
(maravedís) de juro de heredad sytuados et que haya nuestra pertigueria segund la tenía su padre Rodrigo de moscoso.

O sobriño de Bernal Eanes, o que sería primeiro conde Altamira, casou
con Aldonza, a irmá do posterior arcebispo, Alonso de Fonseca II. Este
arcebispo viría coa súa nai Catalina de Fonseca: “señora de grandes alientos y
ánimo varonil” diría dela López Ferreiro. Este mesmo arcebispo tería unha
relación con María de Ulloa, da que nacerían dous fillos, un deles sucesor
do pai no arcebispado: Fonseca III. Porén, dado que chegaría contra o 1464
Non sabemos que mulleres habitarían o castelo, pero ademais de familiares do arcebispo habería outras desempeñando actividades
de mantemento. A arqueoloxía deixou algúns rastros delas coma pesas de tear.
(Real Mosteiro do Escorial T-I-1 f.1 151v-3)
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Fusaiola, ou pesa de tear. (Foto: Museo das Peregrinacións e de Santiago.

Alfinetes atopados no castelo.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade).

(Foto: Arquivo da Sección municipal de Arqueoloxía)

e viviría azarosos sucesos (entre os que están o seu secuestro e a Revolta
Irmandiña) non habitaría o castelo, pero é mostra dunha vida íntima na
que estaba acompañado de mulleres como puido ser a doutros arcebispos
anteriores.
Hai pouca información sobre a vida privada dos prelados que tiveron o
castelo e sobre a corte de serventes e criados que os acompañarían no día
a día. Na documentación dos diferentes arcebispos alúdese ao cociñeiro
episcopal, reposteiro, barbeiro, xastre, camareiros, encargados das cuadras, dos asnos e ata aparece un xograr canda Xoán Arias. Terían así toda
unha corte de criados algún dos cales podería residir coa súa familia onda
o prelado, ou contar con mulleres entre eles. A estes serventes engádese
outro bo número de clérigos con distintas funcións, dende o secretario ou
contador ao capelán privado do arcebispo, e aínda o grupo de cabaleiros e
escudeiros que formarían o círculo de familiares e achegados que apenas
coñecemos. Así, a documentación dá conta de que en 1328, sendo arcebispo Berenguel de Landoira,
No ambiente campesiño as mulleres traballan á par dos homes. Nos aforamentos de terras aos
matrimonios a muller estaba igual de obrigada que o marido a cumprir o contrato.
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Ilustración idealizada dunha escena con mulleres traballando na construción do castelo

Dominga Pérez, chamada Soutiña, moradora na Rocha Forte, por
min e polo meu home Afonso Martínez... vendo e firmemente concedo a vos Fernando Pérez, cirurxián do barrio do Campo, para vos e
para vosa esposa Sancha Pérez e para toda a vosa voz, canta herdade
eu teño ou debo ter de parte do meu pai Pedro da Fonte, nas vilas de
Deiro, Outeiro e Costenla, e outras

É mágoa que non saibamos quen era Dominga, en que parte do castelo
tiña o seu fogar ou a razón pola que vivía no castelo.
Independentemente de que o arcebispo estivese residindo nalgúns
momentos, a fortaleza tería persoas atendendo o mantemento cotián que
residirían alí, quizais coas súas familias. Na documentación aparece María González como esposa do último tenente do castelo, Álvaro Sánchez de
Ávila quen, logo de morrer María, casaría con Inés García. Tiveron casa na
antiga rúa da Moeda Vella (limítrofe co mosteiro de San Martiño Pinario)
de Santiago, pero é posible que pasasen algún tempo co seu esposo no
castelo; non o sabemos.
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Tamén os rastros arqueolóxicos, aínda que tenuemente, delatan a presenza de mulleres. Á parte do material
de cociña, que puido ser tamén de uso masculino, apareceron agullas de bronce para a suxeición do cabelo ou da
roupa. Tamén fusaiolas, pesas de tear, que indican que
no castelo se tecía, e o tecido era unha actividade moi
estendida entre as mulleres deste momento, para servizo
da familia e como achega á economía familiar, facendo
panos que logo vendían a trapeiros. Así podemos pensar
que polo castelo transitarían mulleres con máis ou menos
frecuencia e persistencia.
Os obxectos atopados serían de mulleres descoñecidas
pero reais e concretas, como Dominga, que prendían o
cabelo con estas agullas e tensaban o tecido con estas fusaiolas, mulleres ao servizo do arcebispo, ou desposadas
con tenentes, escudeiros, serventes ou calquera dos que
ao longo de máis de dous séculos desempeñaron algunha
función na Rocha. Fillas e mulleres que puideron pasar
parte da súa vida no castelo, aínda que o rastro histórico
apenas as sinale.
Se tal e como contan as testemuñas do PTF o castelo
parecía unha cidade pola cantidade de edificacións que albergaba, resulta fácil pensar nel
como vivenda permanente de
familias que estarían ao cargo
de distintas tarefas que nel se
desenvolvesen.

Representación de Xoana de Castro.
(Ilustración de David Sánchez, tomada da web:
https://rochaforte.santiagodecompostela.gal)

Ilustración do Breviario de Miranda (S.
XV) na que se representa unha muller
tocando un instrumento (© ArquivoBiblioteca da Catedral de Santiago CF28-f.125r)

Xa máis en xeral, en Galicia
as mulleres aparecen pouco
nos documentos e apenas temos información achegada ou
xerada polas elas. Ademais, os
estudos sobre o papel feminino
na historia medieval aínda están nos inicios, polo que o seu
avance aínda poderá tirar bo
proveito da información existente. Sabemos que en Santiago
desempeñaron distintos oficios
como o de panadeira polo que
mandou pregoar o arcebispo
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Lope de Mendoza en 1418: “que qualquer panadera que vendiere el pan fallesçido
del peso que la pongan en la picota”. Tamén que había cereiras, ou que as mulleres podían traballar co seu marido e seguir co negocio se enviuvaban,
mentres non casasen con outro home alleo ao oficio.
Igualmente estaban no desempeño de traballo duro como era o do
campo, no que participaban co marido. Nos contratos de aforamento, polos que o señor lles cedía as terras que traballaban en troco dunha renda,
as mulleres participaban en igualdade de condicións que o seu marido,
sendo tan responsables coma eles de faceren fronte ás condicións do contrato. Tamén traballaban no campo como xornaleiras a soldo.
Porén, non sabemos se traballaron na edificación do castelo cando noutras partes da península aparecen mulleres nas obras de
Mulleres curando a outra as feridas feitas
construción. Así, hai mulleres mouras e cristiás traballanpolo seu marido. Miniatura das Cantigas
do na edificación dos alxibes e do alcázar de Teruel. De
de Alfonso X (Real Mosteiro do Escorial T-I-1
f.1 151v-3)
feito, ao caer unha cuberta dos alxibes, en 1375, morreron
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23 homes e 4 mulleres. Tamén traballaron no arranxo do castelo de Miravete de la Sierra ao longo de varias tempadas dende 1458. Non só en Aragón, no País Vasco hai mulleres empedrando rúas en Lequeitio, entre 1518
e 1521, reparando o dique do Areal de Bilbao, en 1512, ou na construción do
portal da carnizaría. Igualmente, aparecen traballando nas obras da ponte
de pedra vella de Alcira, Valencia, entre 1333 e 1334, e na reconstrución das
murallas desta cidade. Segundo parece non participaban en todos os labores da construción, xeralmente desempeñaban traballos pouco cualificados e polos que percibían un salario inferior ao dos homes de igual nivel.
Así, aínda que non o saibamos, na construción e reparación do castelo da
Rocha tamén puido haber mulleres, mulleres correntes das que non temos
trazas.
O mesmo cabe pensar das loitas mantidas entre a veciñanza e os arcebispos que tiveron o castelo e a cidade como lugar de acción e nas que de
seguro se tiñan comprometido mulleres dalgunha forma. É xeralmente
asumido que nas sociedades patriarcais a guerra é tarefa de homes e as
mulleres son as súas sufridoras, porén algunha debeu ter unha participación activa nela, aínda que polo de agora non o saibamos.
Non sería o máis habitual, pero hai exemplos de mulleres como Catalina Alfonso que foi “mestra de fazer pólvora” para os Reis Católicos traballando na guerra de sucesión castelá (1471-76), poucos anos despois da caída
da Rocha Forte. Non se sabe onde aprendería o oficio, co pai ou co marido
probablemente, pero o seu traballo implicaría coñecer as pezas de artillaría (e ata as fortificacións) para conseguir a mellor fórmula ou mestura de
compoñentes para unha efectividade óptima, polo que cabe pensar que
estaría no campo de batalla. De seguro, este non sería un exemplo único,
nin a única maneira de estar na guerra, pois era habitual que as mulleres
se encargasen de proporcionar proxectís e municións (bolaños) cando se
empregaba a artillaría de contrapeso como os trabucos, e no castelo apareceron ducias destes proxectís.
Os datos son parcos respecto ás mulleres correntes pero son algo menos respecto a algunhas destacadas. Por exemplo, mostra de participación
activa nos conflitos e na sociedade do seu tempo, en relación co castelo
son Xoana de Castro e Catalina de Fonseca, ambas con papel protagonista
na loita das vilas de Santiago, Noia e Muros co Arcebispado, que precedeu
a revolta irmandiña de 1466.
Xoana de Castro, casada con Rui de Moscoso, pertegueiro maior de
Santiago, tivo un gran papel na familia e na vida sociopolítica da cidade.
Vasco da Ponte di de Rui de Moscoso “estaba casado con Dona Xoana de Castro, e Rui Sanchez e Dona Xoana rexían e gobernaban”. Xunto co seu fillo maior,
Bernal Eanes de Moscoso, e outros persoeiros da cidade e das vilas de Mu87

ros e Noia, dona Xoana fai preito homenaxe, en mans do alcalde Gregorio
López, de cumprir os capítulos da Irmandade que constitúen para defenderen as liberdades públicas que consideraban atropeladas polo arcebispo. Un ano despois, o 3 de setembro de 1459, logo de que representantes
do arcebispo e dos sublevados chegaran a acordo, dona Xoana xuraba,
ante o altar do Apóstolo, cumprir o pacto que poñía fin ao conflito. Ao día
seguinte, o seu fillo Bernal fai preito homenaxe (cerimonia de acatamento
ao arcebispo como o seu señor) na Rocha Forte. Logo casaría coa irmá,
Juana de Luna.
Pero o conflito agroma poucos anos despois; polo ano 1464 ou 65, o
arcebispo, que agora é Alonso de Fonseca II, foi preso e encerrado en
Vimianzo por Bernal Eanes, o fillo de dona Xoana que agora debe estar
maior ou enferma, pois testa doente e morre en 1467. Así o conta Vasco da
Ponte: “E estando o arcebispo na vila de Noia con douscentos de a cabalo, saltou
una noite con el na vila (Bernal Eanes) con cincuenta escudeiros e cincocentos
peóns, e prendeuno pola barba (ao arcebispo) e levouno a Vimianzo e quitoulle
canto tiña”.
Bernal pide rescate para liberalo e aquí entra en escena a súa nai, Catalina de Fonseca, que ante a negativa dalgúns cóengos a empregar parte do
tesouro da catedral para pagar, encerra os membros do Cabido que se lle
opoñen e ampárase na catedral cos seus leais. O secretario do barón León
de Rosmithal, que chegara de peregrinación por aquel tempo, apuntou
nas súas notas de viaxe: ”la madre y el hermano del obispo y un cardenal estaban
encerrados en la Iglesia” referíndose á catedral. Dona Catalina foi firme sostén do seu fillo, intervindo ata onde foi necesario para liberalo e restituílo
na súa dignidade arcebispal.
A sociedade feudal cualifícase como violenta e masculina. Os roubos, a
bandidaxe e os asaltos son prácticas habituais, pois a violencia é empregada por todos os niveis sociais, ata os nobres. Organizados en bandos ou
de forma particular utilizan a forza como un medio de incrementar o seu
patrimonio ou de defender o que consideran seu. Os arcebispos, como
parte da nobreza que son, tamén a sofren e a exercen, como no caso anterior de Fonseca. Este pode ser o caso de Xelmírez que derrubou fortalezas
que consideraba prexudiciais ao señorío compostelán, ou de Berenguel de
Landoira, que logo de recuperar a cidade compostelá someteu a terra do
Deza derrubando e saqueando algunhas das fortalezas das que dispuñan,
como tenentes delas, Alfonso Suarez (cabeza dos sublevados) ou o seus
vasalos. A xente da época non tiña unha concepción negativa da violencia,
considerábase lexítima para restaurar a orde ou para agrandar o poder.
Así, nas liortas entre bandos nobiliarios e disputas entre señores víanse
implicada a xente do común, pois a usurpación, a toma de terras ou a
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defensa delas acompañábase de saqueos, rapto de vasalos, violación de
mulleres etc. As testemuñas do PTF apuntan varios exemplos respecto ao
castelo da Rocha. Rui do Aído, labrador e veciño de Luou é un exemplo:
dize este dicho testigo que asimismo oio dezir al dicho tiempo a muchas personas de cuios nonbres no hes acordado y hespeçialmente al
padre deste testigo que se llamaba Joan d’Espasande que hera criado
y peon del dicho alcalde de la dicha fortaleza de la Rocha que dezian
publicamente que de la dicha fortaleza se fazian muchos males y bellaquerías, que forçaban mocas y mugeres casadas y salian a prender
y rescatar las gentes e tomaban las bacas y carneros e toçinos a los
bezinos de las tierra e ansimismo las cargas de pescado que benian
a los puertos de la mar para la dicha ciudad de Santiago sin que por
ello pagasen a las personas a quien ansi tomaban lo susodicho cosa
ninguna

A pesar de ser unha sociedade na que dominaba una ideoloxía masculina que exaltaba o papel das calidades guerreiras, houbo mulleres, como
Catalina de Fonseca ou Xoana de Castro, participando nas loitas e disputas polo poder ou polo beneficio e engrandecemento da casa familiar.
Destas personaxes, e doutras aínda máis nobres ou da realeza, na documentación aparecen exemplos suficientes para mostrar que as mulleres
da época eran tan capaces, enérxicas ou afeitas ao mando coma os seus
compañeiros, aínda que era sobre todo a viuvez a que destapaba estas
aptitudes. A raíña Urraca ou María de Molina, raíña consorte de Castela,
son tan só dous exemplos das máis coñecidas.
Porén, as tarefas fundamentais para o sostemento da vida eran outras,
que caladamente desenvolvían cada día milleiros de mulleres. Estas son
as que tamén terían que ser coñecidas e contadas, pois a súa valorización
deriva de que sexamos conscientes da súa crucial importancia para a supervivencia e para a mellora da vida dos que delas dependen.
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O

CASTELO NAS
REVOLTAS
COMPOSTELÁS
AS PRIMEIRAS REVOLTAS
Dende que na cidade van aparecendo os primeiros burgueses, comerciantes e artesáns que querían participación no seu goberno e consideraban mellor para os seus intereses estar baixo o dominio real que baixo o
señorío da mitra, sucederanse diferentes enfrontamentos co arcebispo.
Aínda que ás veces se fai referencia a elas como loitas entre a veciñanza
(ou o Concello) e o Arcebispado, son máis ben loitas dos sectores urbanos
máis sobranceiros, económica e socialmente, por librárense do dominio
arcebispal. Adoitan estar liderados polas pequenas elites locais entre as
que podía haber tamén algún señor ou membros do mesmo Cabido compostelán. Aproveitaron diferentes circunstancias como os baleiros de poder, o estado de sé vacante ou as loitas entre as elites nobiliarias, ou entre
as distintas faccións ou “partidos” monárquicos en loita
pola sucesión ao trono (algo habitual nos séculos nos que
funciona o castelo), para intentar acadar parcelas de poder ou autonomía no goberno da cidade.
As primeiras das que sabemos son previas á construción de Xoán Arias. Viviunas Xelmírez, en 1116 e 1136,
que tivo que fuxir da cidade resgardándose en Padrón.
Estas quizais mostrasen a utilidade de contar cun lugar
próximo dende onde facerse coa cidade cando esta se
O coñecido coma tumbo B da catedral de Santiago, iniciado en 1326 polo arcebispo
Berenguel, recompila documentos significativos da igrexa de Santiago. A metade
inferior da súa única folla iluminada representa a Santiago coma soldado de Cristo,
«Iacobus Christi miles» di o rótulo da esquerda. A escena pode interpretarse no
contexto da Crónica dos Feitos de Berenguel un relato dos sucesos que protagonizou
no seu arcebispado onde se narra o asasinato dos xefes da revolta compostelá de
1318-20. A crónica conta que: “Unha noite mentres dormía un dos varios guardias (…)
tivo esta visión admirable: veu nada menos que ao Beatísimo Apóstolo Santiago nun
cabalo branco, suspendido no ar sobre o máis alto da torre do Castelo da Rocha Forte.
Tiña o apóstolo un escudo no seu brazo esquerdo e na outra unha lanza que blandía
amenazante contra a cidade de Compostela.” Aínda que as armas son distintas, a imaxe
pode representar esta visión e o posterior asasinato dos composteláns que se ven caídos
ao pé do cabalo e, á dereita, o castelo da Rocha Forte onde se asasinaron e onde se tivo
esta visión que quere expresar unha especie de consentimiento divino do terrible crime
(© Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago CF33-f.2 v)
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lle opuxese. Porén, o seguinte arcebispo ao que se enfrontou a cidade,
Berenguel de Landoira, non esperou na Rocha a recuperala. Inicialmente
alóxase no castelo pero pronto marcharía ao da Rocha Branca de Padrón e
logo a Pontevedra, ás torres arcebispais, para buscar lealdades e alianzas
coas que facer fronte á cidade compostelá. A ocasión será aproveitada pola
veciñanza para atacar a Rocha Forte, o 2 de febreiro de 1319, esnaquizando
e queimando as edificacións. Logo deste asalto, Berenguel volveu á Rocha
Forte e dende alí “sitiou a cidade de Santiago provocando aos cidadás danos irreparables, por si desta maneira podía inclinalos ao xugo da obediencia” e di máis
adiante “todo canto os veciños de Santiago posuían nas aforas da cidade destruírano os seus soldados case por completo”. Por xuño “ao obxecto de que os rebeldes non
puidesen gardar as colleitas dentro da cidade, acercouse máis a esta para destruír os
seus cultivos e demoler a súa soberbia”.
Os sucesos aparecen narrados nunha crónica, animado relato de aventuras, que o prelado promoveu a maior gloria súa e xustificación do terrible crime co que rematou o conflito: o 16 de setembro de 1320, na Rocha
Forte “a base de espadas coitelos e esforzo masculino”. Alí acoden Alonso Suárez
de Deza e outros once dirixentes do movemento cidadán para negociar
unha vez máis o acordo e serán violentamente asasinados. Deste modo
remata a revolta e Berenguel recupera o señorío da cidade.

Logo de que Rodrigo de Moscoso e outros cabaleiros se negasen en marzo de 1458 a acompañar o arcebispo Rodrigo de Luna á
convocatoria do rei en Granada empezaron as hostilidades entre eles. O 20 de maio estes cabaleiros asinaban unha tregua de catro
días co arcebispo coa mediación do conde de Lemos que “se quiere entreponer en nos egualar con el sennor arzobispo”. Velaquí o texto
deste efemero acordo que encabezan e asinan o mesmo Rodrigo de Moscoso, Pero Bermúdez, Lope Pérez de Moscoso e Sueiro Gómez
de Soutoamior. Aos poucos días morría Rodrigo de Moscoso e en xuño a súa viúva, Xoana de Castro, e o seu fillo, Bernal Eanes, e outros
persoeiros facían a irmandade de San Paio de Antealtares para quebrantar o poder arcebispal e porían cerco ao Castelo da Rocha (©
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago IG 703-T. Varia, f. 101r)

91

A REVOLTA DE 1458
As que acabaron co castelo serían, máis dun século despois, as Revoltas
Irmandiñas. Sendo un tema ao que os investigadores lle dedicaron ducias
de artigos e libros, é imposible tratalo sen deixar atrás aspectos significativos. Porén, intentaremos resumir a revolta en Santiago, considerando,
sobre todo, as cuestións relacionadas co castelo. Pero antes de meternos
de cheo nelas, cómpre dar unhas pinceladas sobre o conflitivo contexto da
época e deterse no seu precedente inmediato: a revolta de 1458.
A Europa do séculos XIV e XV foi escenario de moitos conflitos e a
península Ibérica non se libraría deles. Por comentar só
algún, dende a segunda metade do século XIV a coroa
castelá viviu unha crise sucesoria con enfrontamentos
entre Pedro I, chamado o Cruel, e o seu medio irmán
Henrique quen, tras o asasinato de Pedro, se faría co trono iniciando a dinastía dos Trastámara. Este é o contexto
do asasinato do arcebispo Sueiro Gómez de Toledo a
mans de homes de Pedro I, xa comentado.

Representación de Bernal Eanes de
Moscoso que coa súa nai Xoana de Castro
e outros persoeiros se enfrontaron ao
arcebispo Rodrigo de Luna, representado
debaixo
(Ilustracións de David Sánchez, tomada da web:
https://rochaforte.santiagodecompostela.gal)
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Henrique acadou certa estabilidade no seu goberno
pero chegado o século XV os seus sucesores tiveron que
enfrontarse a unha nobreza desexosa de maiores rendas
e poder, xerando un ambiente inestable que veu dar na
chamada Guerra Civil Castelá (1437-45) que enfrontou
dous grupos de nobres que a súa vez sustentaban outros
tantos candidatos á coroa.
En Galicia Fadrique Enriquez, conde de Trastámara,
Lemos, Sarria, Viana e O Bolo, persoeiro do rei (Juan II)
perdería a súa confianza e será apartado do seu posto
dándose así en Galiza un baleiro do poder real no que se
xeneralizaron as loitas entre distintas familias por facerse con máis dominios e terras. Todo isto verase exemplificado en Santiago cos Moscoso, que estarán entre
os protagonistas do levantamento de 1458 e a posterior
revolta irmandiña. A estas loitas, froito da ambición señorial, que xeraban un ambiente de inseguridade para a
xente do común que se atopaba no medio hai que engadir
os efectos da peste e malas colleitas. Así, a situación no
século XV pódese describir con fame, pestes, baleiro de
poder e abuso dos dalgún xeito poderosos. Entre eles os
casteleiros ou tenentes das fortalezas da Igrexa, que dispuñan delas por cesión en tenencia do arcebispo, como

era o caso do casteleiro da Rocha Forte, Alfonso Sánchez de Ávila. No PTF
recóllense diversos exemplos de todo tipo de abusos e malfeitorías que el
e os seus homes cometían contra a veciñanza.
Os sucesos de 1458 poden considerarse precedentes da Irmandade de
1466 en Santiago. Mentres o arcebispo Rodrigo de Luna, chamado polo rei
Henrique IV, está de expedición en Granada, en Compostela xúntanse en
San Paio de Antealtares para facer xuramento de irmandade dona Xoana
de Castro, o seu fillo Bernal Eanes de Moscoso e outros podentes co fin de
conculcar o poder arcebispal. Trataron de facerse co casAlonso de Fonseca logo de entregar
telo da Rocha cuxo casteleiro se mantiña leal ao arcebisa
catedral na que se fixera forte a súa
po, tiña cortados os camiños da costa e do sur do señorío
nai, Catalina, foi liberado do secuestro
e facía fronte aos rebeldes. Así o conta López Ferreiro:
dos Moscoso, a principios de 1467, coa
“Mas Alvaro Sanchez no se contentaba con ser leal guardador de
condición de exiliarse durante 10 anos.
Marchou a Castela e Portugal pero dous
la Rocha; si no que desde allí con sus continuas salidas y rebatos
anos despois, en plena Revolta Irmandiña
no dejata punto de reposo á los rebeldes. Por la parte del Sud y del
volve a Santiago aliado cos nobres para
Oeste tenía bloqueada a Santiago, y cortadas sus comunicaciones
recuperar o seu señorío. (Ilustración de
David Sánchez, tomada da web: https://
con Noya, Muros y la rica comarca de la Amaía”.
rochaforte.santiagodecompostela.gal)

Os sublevados entón tiñan pechados os camiños do
Sur (a Padrón e Pontevedra) e do oeste (a Muros e Noia)
e non podían comunicarse con esas zonas nin tampouco
podían entrar as provisións que por eles chegaban. Xunto
co conde de Trastámara, que inicialmente parecía mediar
no conflito entre os irmandados e o arcebispo, cercaron o
castelo. Volvamos a crónica de Valera que apunta que:
ovo muy grandes contiendas y debates; y como solamente oviese quedado por el Arzobispo una fortaleza llamada
la Rocha, un Alcayde suyo que en ella tenia con quarenta
hombres castellanos naturales de Avila facian tan gran
guerra, que destruian a cidade de Santiago e toda a co-

Castelo de Vimianzo no que a familia
Moscoso encerrou ao arcebispo Fonseca II
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marca sobrella y túvola cercada seis meses, combatiéndola con tres
ingenios y otros pertrechos; en el qual tiempo se halla que fueron
entradas dentro la comarca, y por eso el Conde determinó de poner
cerco sobrella, y tuvola cercada seis meses, combatiendola con tres
ingenios y otros pertrechos; en el qual tiempo se halla fueron entradas dentro en la fortaleza mil é quinientas piedras de ingenio y con
todo eso el Alcayde y los que con él estaban se dieron tan gran recaudo, que no solamente defendieron la fortaleza, mas algunas veces
salieron de noche y ficieron grandes daños en la gente del real, de
los quales murieron mas de ochenta hombres y de los de la fortaleza
solamente tres;

O arcebispo, Rodrigo de Luna, fóra de Santiago e consciente da importancia de non perder o castelo, debeu insistir na demanda ao rei para que
interviñese no seu favor, pois Enrique IV dita tres resolucións. Na primeira apunta:
(...) que asimsmo fuestes as çercar et cercastes la su Rocha Forte de
Santiago e, et la auedes tenido et tenedes çercada,.combatiéndola
cada día, et que audes fecho otras çiertas cosas en la dicha cibdad de
Santiago en grand denno et perjizio del dicho arçobispo”. E así máis
adiante manda que “descerquredes la diccha Rocha e vos leuantedes
sobre ella et derramedes vuestras gentes. Et si la auedes tomado la
dedes y entreguedes luego.

Nun sentido similar irán as outras dúas cartas do rei e así,
cando, por setembro, o arcebispo volve do seu servizo de armas en Granada, atopa a cidade pechada, negándose a recoñecerlle a súa autoridade temporal sobre ela. Conveuse un
armisticio por 6 meses a partir do 3 de setembro polo cal A
Rocha Forte quedaría ao coidado do tenente da fortaleza da
Barreira e cabaleiro do arcebispo, é dicir, o castelo quedaba en
mans do arcebispo pero o tenente que fustrigou dende el aos
sublevados, Álvaro Sánchez, tiña que abandonala.
O acordo faise porque “a casa da Rocha en poder de personas que sean seguras e tales de que no benga daño ni mal á la parte del Sr. Conde de Trastámara e de
doña Juana de castro e de los caballeros bernaldianes e suero gomes et Lope peres
de moscoso et á los concejos…”o que sinala o destacado papel de dona Xoana.
Para executalo dábanse prazo de 20 días durante os cales Álvaro Sánchez
de Ávila tiña que liberar os veciños de Santiago e demais homes presos no
castelo e piden: “que durante el tienpo de los dichos veynte dias sean seguras amas
partes et que de parte alguna non sea fecho salto nin Rebate en los Reales et palenques et trabucos que estan sobre la dicha casa” (o castelo da Rocha).
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Os seis meses pasarían sen acordo e o arcebispo, logo de amañar con
Bernal Eanes de Mosocos e nomealo pertegueiro maior da Terra de Santiago, morrerá na Rocha Branca de Padrón preparando a toma da cidade.
Esta será dominada polo novo arcebispo Fonseca I. Sete anos despois destes feitos, a Irmandade acabaría co castelo.

AS REVOLTAS IRMANDIÑAS
A Revolta Irmandiña de 1466-68 que acabou coa fortaleza da Rocha
Forte non foi un fenómeno exclusivo do reino de Galiza, pode relacionarse coa Irmandade de Castela onde xa varias vilas guipuscoanas a fixeran
entre 1456 e 60. Tamén en Galicia, á Irmandade santiaguesa de 1458 sumábase á da Coruña e Betanzos “quel dicho moy virtuoso rey (Enrique IV) mandó
façer e se fiso por su mandato a la çibdad de la Cruña e villa de Betanços ” e que se
fixese entre 1454 e 1458.
Escena do asalto a un castelo, nunha das iluminacións do Códice Rico das Cantigas de Sta. María de Alfonso X
(Real Biblioteca do Mosteiro do Escorial: T-l-1 f .43r-2)
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Irmandades habíaas polo menos dende o século XII. Eran asociacións
voluntarias de persoas que se xuntan para resolver un problema ou conseguir algo, con independencia do estamento, profesión ou nivel de riqueza
ao que pertenzan os irmandados. Con Xelmírez xa se formara unha. A súa
función tradicional era a defensa da paz pública e o servizo do rei, polo
que asumían tarefas policiais e xudiciais en representación deste. Adoitan
estar reguladas por uns capítulos, ou estatutos, redactados en común e
sancionados ou aprobadas polo rei, aínda que non sempre. Nela acóllense
todos os interesados no tema que se quere resolver, con independencia
da súa procedencia social. En Santiago, como en xeral no conxunto de
Galicia, a burguesía e a baixa nobreza tiveron o papel principal, polo que
cabe desbotar a idea tradicionalmente asentada da exclusiva relevancia
do campesiñado nas Revoltas Irmandiñas, ou que estas fosen distintas ou
independentes doutras irmandades que polas datas apareceron noutras
partes da península.
En Galicia, a Irmandade xa existiría polo ano 1465 e parece que algunhas cidades, entre elas Santiago, enviarían os seus representantes para
obter a sanción de Henrique IV. Parece, tamén, que
Torreón dos Andrade en Pontedeume. Mandado construír por
Fernán Pérez de Andrade no século XIV sobre outro anterior.
por esas datas comezaron
Durante as revoltas foi tomado polos irmandiños co fidalgo Alfonso
a xurdir oficiais reais
de Lanzós á fronte. Despois, ante o avance do bando nobiliario de
nalgunhas cidades para
Lanzós rendirase ao arcebispo Fonseca II e entregarao.
(Foto: Nandi Estévez)
promovela, iso é o que
apuntan algunhas testemuñas do PTF. Os motivos
que levan a irmandarse en
Santiago debían ser continuación dos anteriores de
1458-59. Algúns dos seus
protagonistas, como Bernal Eáns de Moscoso, son
os mesmos.
Non nos deteremos
máis nos feitos concretos
e nos seus motivos (dende
as ambicións dos Moscoso
liderados polo cabeza de
familia neste momento,
Bernal Eans), nin nas
consecuencias da derrota
irmandiña e a volta da aristocracia exiliada que malia
non supor unha represión
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política forte mudou o panorama socioeconómico galego). Simplemente
tratamos de ilustrar algo da convulsa década na que estaría envolta a actividade do castelo, participante nunha guerra de baixa intensidade, con
incursións e asaltos dende e contra el.

Castelo de Pambre , un dos poucos castelos que sobreviviron as
Revoltas Irmandiñas.
(Foto: Nandi Estévez)

A ROCHA FORTE DESPOIS DAS REVOLTAS
IRMANDIÑAS
As testemuñas do PTF apuntan de forma unánime que foi derrotado
pola Irmandade. Así o narra por exemplo, Juan Prateiro, veciño de Santiago, duns 80 años, que viviu de neno as revoltas:
al tienpo quel dicho señor Patriarca (o arcebispo Fonseca II) vino a
tomar la posesion y ser arçobispo del dicho arçobispado de Santiago
las fortalezas de la Rocha Fuerte de Santiago y de la Rocha Blanca de
Padron y las torres do Este y la de la villa de Mellid estaban ya derrocadas y se derrocaran por una hermandad e ayuntamiento de gente
que se llevanto en este Reino de Galizia.

Porén, algúns investigadores consideran que a documentación non
permite deixar ben ás claras a súa destrución polos irmandiños ao atopar
algunhas testemuñas do PTF, que din que cando a Irmandade tomou o
castelo os irmandiños non se atoparon co seu casteleiro, Álvaro Sánchez
de Ávila, senón cun tal Hinojedo. Así o apunta Pedro Gómez, cóengo da
Igrexa de Santiago de máis de 70 anos, en referencia á Rocha Forte :
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dize el dicho testigo que estando la dicha fortaleza segun e de la manera que dicho tiene en tiempo del dicho arcobispo don Rodrigo algunos caballeros deste dicho arçobispado especialmente los señores
de la casa de Moscoso y Montaos y los desta çiudad de Santiago le
rçercaran y conbatieran y no la pudieran tomar (aquí reférese aos sucesos de 1458-9) y que despues en tienpo de dicho señor Patriarca se
llebantara la dicha hermandad loca y se pusieron sobre ella y la derrocaran y tomaran siendo alcaide della por el dicho Alvaro Sanchez un
Hinojedo e ansi la tomaron e poseieron e posieron por el suelo segund
que agora esta

Segundo o testemuño de Juan Besteiro, labrador de San Vicente de
Berres, de máis de 70 anos, naquel tempo Álvaro Sánchez estaba de casteleiro na fortaleza da Barreira e cando chegaron a ela os irmandiños
deixóullela marchándose dela coas súas cousas. Outro feito que non deixa
claro o derrubamento irmandiño é que o irmán de Bernal Eanes, cabeza
da Irmandade de 1548-9, Álvaro Pérez, sería o pertegueiro maior da mitra
o que implicaba que tería o control da fortaleza e, estando irmandado,
entregaría o castelo á Irmandade sen loita, podendo ser derrubado despois. Tamén cómpre sinalar que a derrota dun castelo non implica sempre
a súa destrución. Basta tirar ou inutilizar aquelas partes del que serven
para atacar aos que están fóra ou para se defenderen deles, e con iso xa se
entende como derrotado. Así, o castelo puido ser entregado á Irmandade
sen loita e esta desfacer só algunha parte del.
En todo caso, hai noticias de que contra o 1471 houbo alí unha pequena
“reconstrución” por parte dos homes de Lopo Sánchez de Moscoso para
facérense fortes nel e obrigar así o arcebispo, Fonseca II, a que cedese a
fortaleza de Alcobre a cambio de lle deixar libre A Rocha. Daquela xa estaba cheo de toxos e silvas, segundo o relato de A Ponte:
Despois levantouse o real e foise o conde de Altamira, e chegado á su
a casa pediulle García Martiz de Barbeira trinta escudeiros cos seus
cabalos, e setenta ou oitenta peóns, aqueles que el nomease, e que
obraría o que lle tiña prometido, e que lle dese vituallas para quince
días; e dándolle todo o que el lle demandou foi a meterse na Rocha, a
media legua de Santiago, e alí cortaron tantas silvas e toxos e espiños
que, con vinte ou trinta pedreiros que levaba, cando comezou a raiar
o sol tiña feita tal defensa e baluarte que se atrevían a agardar calquer
combate. E como os da cidade que viñan a catar as bestas ao monte
viron isto, foron a dicilio a Santiago

Segundo Juan Melgarejo, chantre (mestre cantor do coro) da catedral e
criado de Fonseca II durante moitos anos:
oio jurar al dicho señor Patriarca (Fonseca II), según dicho tiene,
e que a causa de las guerras que sienpre tubiera con los caballeros
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mientras aca estubiera que no le dexaron llebantar las fortalezas de
laRocha fuerte ni Rocha Blanca ni castillo d’Oeste e que tenia boluntad de azer todo lo que podiera en ellos e que nunca gelo dexaran azer

Así mesmo, é versión unánime das testemuñas do PTF que as súas pedras foron utilizadas para levantar a fortaleza do Pico Sacro. Tamén hai
dúas ou tres testemuñas que falan do seu emprego na construción do “fincapié da catedral”, a actual torre do reloxo. Así o dicía Xoán Blanco:
y despues vido que Garçia Martinez de Barbeira con favor del conde de Altamira don Lopo Sanchez de Moscoso se metiera en ella (na
Rocha Forte) y la començara de fortalecer para la tener y quel dicho
señor Patriarca saliera de la dicha çiudad con gente y que la quitara y
lo echara de alli y que dalli destonçes fiziera llebar la piedra con que
se hiziera el dicho castillo de Monte Sagro y tanbien para la toma del
fincapie de la iglesia de Santiago

O que non sabemos é se o castelo xa estaba moi desmantelado polas
revoltas cando foron buscar pedra ou se foi desmantelado polos pedreiros.
Cando a Visita, taxación e averigüación das fortalezas da mitra compostelá de 1604 Cristóbal Gutiérrez, que a visita en nome do arcebispo, descríbea así:
mi escribano y testigos y con Lorenzo Gonçales maestro de canteria,
y abiendo llegado al dicho sitio en donde solia estar la dicha fortaleça
de Jirio de laRocha y allo no aver alli fortaleça ninguna sino el sitio
donde avia hestado y muchas piedras por el suelo que avian sido de la
dicha fortaleça, y los çimientos hestavan coviertos de tierra todo raso
por el suelo y por ençima muchas yervas y arboles creçidas que paresçia aver muchos años quese avia destroçado de manera que agora
al presente no ay fortaleça ninguna de lo qual yo escribano doy fe ser
verdad.

Os restos do castelo xa estaban como os atoparía Neira de Mosquera
dous séculos máis tarde, en 1850, e case outros dous despois, cando en
2001 un numeroso equipo de persoas comezaron a indagar nos rastros da
vida e da historia da fortaleza, no intento de recuperar a súa memoria.
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“

los siglos no han conseguido pulverizar
los escombros del antiguo palacio de la mitra
compostelana...

”

Case dous séculos despois estas palabras de Neira de Mosquera
seguen a estar vixentes. Parte das súas pedras permanecen no seu
sitio. Outras perduran nos muros das casas da súa contorna, nos
restos do castelo do Pico Sacro e na mesma igrexa de Santiago, no
fincapé da catedral, o robusto contraforte que con elas se levantou e
hoxe é, a torre do Reloxo.
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