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Corría o ano 1996 cando comezamos nesta Concellería a

recuperar a historia do noso Concello parroquia a

parroquia. Así viu a luz libro a libro (Paleo, Quembre,
Barcia, Beira e Tabeaio), unha colección de memorias do

pasado carralés, que agora aumentan con este que ten

nas súas mans: San Xiao de Sergude.
Esta publicación ao igoal que as anteriores e as

vindeiras (Cañás e San Vicente), servirán para lembrar a

historia do noso pobo, para non perdela e que perdure

aínda máis no tempo. Estará nos seus fogares, en

bibliotecas públicas, e eso servirá para achegarse aos

acontecementos pasados en calqueira intre do presente,

facendo que sexa unha historia viva e imborrable.

O historiador e autor deste libro vai percorrendo a

historia de Sergude o traverso dos diferentes ciclos,

Idade Media, Ritos e Lendas, Idade Moderna, Idade

Contemporánea, Camiño de Santiago, en todos eles hai

persoas/ monumentos e acontecementos que son os

verdadeiros actores do pasado, xa que como sabemos a

historia fana as persoas cos seus feitos cotiáns, por eso

nos mesmos sentamos un precedente histórico con esta

colección de libriños. Como tamén os veciños do

Concello de Carral contribuen a enriquecela co seu facer



e vagar no lugar onde viven, construen/ colaboran, etc.
O que agora non lle damos demasiada importancia co
paso do tempo vai acadando soleira como se dun viño
de reserva se tratara. Por que entre todos somos capaces
de conquerir grandes obxetivos, e un deles debe ser o
non perder nunca a nosa identidade.

Agardo que con estas follas cheas de tinta nas suas
mans e na liña dos seus ollos vostede disfrute na
aventura de descubrir, redescubrir ou sinxelamente
lembrar o que era nalgún tempo San Xiao.

Ogalla tiren bo proveito del, tanto os veciños desta
parroquia coma o resto dos leitores. Un saúdo.

Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro
Concelleiro de Cultura, Deportes,

Formación e Emprego



A parroquia de San Xiao de Sergude é a de menor núme-
ro de habitantes (hoxe arredor de 140 veciños) e a de
menos superficie (2'481 km cuadrados) do concello de
Carral.

Non quedan aquí restos de mámoas -antigos sepul-
cros megalíticos dunha antigüidade de 4000 anos-/ nen
tampouco indicio de castros -antigos poboados forma-
dos por casas e elementos defensivos dunha antigüidade
de entre 2000 e 3000 anos-, pero a proximidade de cas-
tros e mámoas en parroquias adxacentes permítenos ase-

gurar que xa en tempos moi antigos os primeiros poboa-
dores deste concello aproveitaron as terras de San Xiao
pata cazar e recolectar froitos, así como tamén se iniciarí-
an nas labouras agrícolas.

Da época rom¿ma só temos referencia nalgunha lenda

e tamén en diversos estudios que falan dunha vía romana

que cruzaba este territorio e sobre a que se asentaría máis

tarde o famoso Camiño de Santiago. Pero a esta vía refe-
rirémonos no último capítulo deste libro.

Queda tamén destas épocas, como veremos no aparta-
do de Rifos e lendas, a pervivencia de determinados cultos

e crenzas que teñen o seu inicio nestes lonxanos tempos.
Pero a pesar da carencia de datos ou vestixios destas

épocas megalítica, castreña ou romana non podemos dubi-

dar da riqueza historica desta parroquia, nen tampouco da
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súa importancia etnográfica, xa que importantísimos
homes de letras galegas recolleron neste lugar contos, adi-
viñas, etc. para, coa súa maestría literaria, deleitar en libros
e revistas a aqueles interesados na cultura desta terra.

ldade Media

Durante a Idade Media os habitantes de Sergude, case
todos de natureza labrega, van estar sometidos ao xugo
de diferentes familias feudais as cales, mediante fortes
impostos ou incluso ás veces con roubos violentos, apo-
derábanse de todo o poder económico desta terra, obli-
gando incluso aos seus propios vasalos a frecuentes loitas
é disputas con outros rJñor"r ou coa igrexa to obxecto de
aumentar os seus bens materiais.

Os primeiros señores que gobeman as terras de Sergu-
de van ser unha potente e moi antiga familia que ten
amplas posesións en Galicia. Así, arredor do ano L400,
aparece como dona das terras de Sergude dona Berengue-
la de Moscoso, que ademáis posuía os cotos de San Fiz
(Vixoi-Abegondo), Santa María de Rois e Santa María de
Cortiñán (ambos en Bergondo) e o Varal -casa alta, gene-
ralmente de tipo fortaleza- de Guiliade en Betanzos.

E dona Berenguela filla de Don Lope Pérez de Mosco-

so, do que recibiu por herdanza estas terras, e ten por
irmán a Rui Sánchez de Moscoso, importante figura do
século XV que domina as terras do Val de Barcia (Sumio,

Quembre, Paleo e Veira aquí mesmo en Carral, ademáis
de Montouto en Abegondo). Posuía e dominaba Rui Sán-
chez amplas terras ademais en Mens (Bergantiños), Tor-

doia, Vilamaior, Soneira, Laxe, Trazo, Zas, Dumbría, A

I
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Barcala (Negreira), Labacolla (Santiago), O Pino, Padrón,

Muros, Arteixo, etc..., moitas recibidas por herdanza do

seu pai, pero moitas outras conseguidas en eternas gue-

rras que librou contra o arcebispo de Santiago e coas casas

de Suevos, Montaos, Mesía, etc.
Hai que dicir que o tal Rui Sánchez,, viviu longo tem-

po na fortaleza antes chamada de Salgueiros, na parro-

quia de Quembre, onde hoxe está situado o castro da

Torre, á beira da estrada que dende Paleo vai a Cerceda.

Esta fortaleza desapareceu hai uns cen anos.

A dita Berenguela de Moscoso tiña tamén outra irmán

de nome descoñecido casada con Gonzalo Díaz, da casa

de Mesía, fiel servidor do rei Don Enrique III, polo que os

ditos Moscoso acolleron baixo o seu dominio estas terras

de Mesía, ademáis doutras en Mens, Santiso, Abegondo,

mitade de Sarandóns e Santaia de Cañás.
Pero sigamos as peripecias desta parroquia que agora

nos ocupa. Dona Berenguela de Moscoso casará con Mar-

tín Sánchez, servidor do rei Juan II e do que recibirá terras

en As Mariñas dos Condes, Parada (Oza dos Ríos) e San

Vicenzo de Vigo.Tivo un fillo, Ares Pardo, que hereda os

bens do seu pai e da súa nai, estando naturalmente entre

eles San Xiao de Sergude.
Ares Pardo, según nos conta o gran historiador Vasco

de Aponte no seu hbro Recuento de las casas antiguas del

reino de Galicia, era moi noble cabaleiro. Engadiu ás terras

dos seus pais o Val de Meis, en Arteixo, e tiña ao seu carSo

gran cantidade de homes armados (cabaleiros, vasalos e

escudeiros) que loitaban baixo o seu mando en busca do

dominio doutras terras, para defender as súas, ouben para

castigar as afrentas doutros poderosos señores. Cita Vasco

de Aponte uns 2500 homes armados ao seu servicio rePar-
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tidos nas diferentes terras que el tiña e que alimentaba coas
rendas que lle pagaban os labregos someüdos, entre eles os
de Sergude. Controlaba as terras de San Andrés de Monte-
agudo, San Román de Orto, gran parte das Mariñas dos
Condes (cedidas polo rei Juan tr no ano 1369 en pago aos
favores que el lle fixo), Párraga, San Vicente de Vigo, Sue-
vos, mitade do Val de Meis, Rois, San Fiz, Cortiñán, o Varal
de Guiliade, Ois, Bergondo, Bribes, Cambre, Bergantiños,
Piadela, Sergude, etc... Entre as súas moitas fazañas,figura
a usurpación da casa de Mesía e as loitas con Rui Sánchez
de Moscoso, ao que pertencía parte de Carral.

Casou Ares Pardo con Dona Teresa de Montaos, enga-
dindo así ás súas posesións as casas de Silbán, Montaos,
Dubra, Soutomaior, Limia, etc. Tivo como fillos a dona
Berenguela e a Gómez Pérez.

Vrña Sergude a pasar agora a mans de Gómez pérez

das Mariñas, o cal vai servir, o mesmo que o seu pai Ares
Pardo, ó rei |uan II. Di de el Vasco de Aponte que era
home moi disposto, fermoso de corpo e xesto, xentilhome
moi solto e o maior xustador -vencedor en peleas a pé e
a cabalo con lanzas-, recoñecido en toda Castela por
vencer nunha xusta a un gran alemán que andivera toda
España en busca de alguén que ousara pelexar con el.
Casou con dona Teresa de Haro, abandoando a corte do
rei Don fuan e establecéndose entón en Galicia para, con
un exército de máis de 2500 homes, acrecentar o seu
inmenso poderío mantendo frecuentes guerras, entre
outras coa cidade de Betanzos/ e con moitos grandes
señores como Juan de Andeiro, que se alzou na zona de
Pescadería de A Coruña contra a capital desta mesma
cidade cortándolle Gómez Pérez acabeza, tamén pelexou
con Ruy Freire de Miño, Duero Gómez e moitos outros.

1 0
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Chegou a ser alcalde e tenente real de A Coruña, e a
súa vida transcurría entre esta cidade e o Pazo de Mari-
ñán en Bergondo.

San Xiao de Sergude aporta a este señor GórnezPérez
das Mariñas uns 200 maravedies cada ano polas rendas
de alcábalas -importe indirecto que se facía nas ventas e
cambios de propiedade-. Estas rendas foron concedidas
polo rei Enrique tV, fillo de Juan II, en pago á intervención
de dito señor en múltiples batallas a favor de ambos reis.
Os habitantes desta parroquia teríary como veremos no
apartado adicado á Idade Moderna, outros moitísimos
tributos que facían que a vida do servo fose farto difícil e
dura.

Tiña amplísimas propiedades en todo o partido xuris-
diccional de A Coruña e en moitos puntos de Betanzos,
Ordes e Carballo. Posuía As Mariñas dos Condes, Bribes,
Cambre, cotos de San Vicenzo de Vigo, Sergude, Guisa-
mo, Cortiñán, Guiliade, Orto, Rois, SanFiz, Oseiro, Sue-
vos, Val de Meis, Erboedo, Meirama, Mesía, Guntín, San-
tiso, Abegondo, Tiobre, Vios, etc. Nestes lugares posuía
varias casas fortes, muiños, pazos, e cobraba innumera-
beis rendas.

Tivo tres fillas: dona María das Mariñas, Ginebra de
Haro e Constanza das Mariñas. No seu testamento do 4 de
novembro de 1.474 cede á súa filla María as Mariñas dos
Condes e dos Frades e tamén os cotos de Sergude e de San
Vicenzo de Vigo. Casará con Diego de Andrade, pasando
así Sergude a pertencer a unha das familias máis impor-
tantes e míticas destes tempos. Os Andrade foran no pasa-
do inimigos dos Mariñas pero eran agora íntimos amigos,
cousa moi común nesta Idade Media en que as familias
pelexaban ou facían pactos según as súas conveniencias.
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Tamén Diego de Andrade foi, como os seus anteceso-
res, fiel á coroa, que neste intre ostenta Enrique VI e máis
tarde pertencerá aos Reis Católicos. Participa a favor dos
reis en numerosas batallas, como por exemplo contra os
Condes de Benavente (que viñeron poñer cerco á cidade
de A Coruña) e contra outros diversos señores da época,
como o arzobispo Fonseca, ou ao lado de Isabel a Católi-
ca contra a Beltranexa e tamén contra os franceses, saíndo
sempre victorioso. É por isto que os Reis Católicos nome-
arono capitán dos isabelinos galegos e capitán de A Coru-
ña. Thmén lle concederon diversas rendas que os viciños
desta parroquia tiveron que axudar a pagar.

As irmáns de María das Mariñas, especialmente Gine-
bra, casada con Luis de Acebedo, reivindican á súa irmán
a parroquia de Sergude e, en 1480 unha cédula do Conce-
llo Real manda entregar esta parroquia e case todalas
Mariñas dos Condes a Dona Ginebra. Pero a pelexa xudi-
cial de Diego de Andrade durante longos anos fai que se
prorrogue esta decisión e, finalmente, os Reis Católicos
confirman que estes territorios pertencen ao mentado
Diego de Andrade, quen en1.476levantou unha fortaleza
que aínda hoxe existe en Miraflores (Oleiros) para, dende
alí, vixiar a orde das terras que lle pertencían.

Este matrimonio posuía unha inmensa fortuna. Eran
donos e señores das térras de Pontedeume, Vilalba, Ferrol,
As Mariñas, ... e tiñan arredor de 4500 vasalos. Diego de
Andrade morreu no ano 749},xarematada a Idade Media.

Durante esta Idade Media a parroquia de Sergude
aparece en documentos como Couto de Sergude. Isto
implicaba que os señores que dominaban este Couto
tiñan un poder absoluto, cobrando rendas sempre abusi-
vas e gozando de señorío xurisdiccional e de dereitos de

1 2
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vasalaxe. Cobrabanse impostos como o de portazgo
(cobrábase por cruzar esta terra ou vir a vender), luctuo-
sas (imposto que se cobraba aos herdeiros da terra ao
morrer o cabeza de familia), cábalas (imposto que afectaba
ás ventas e cambeos de propiedade), ademáis de diezmos
(imposto sobre as colleitas), primicias (imposto sobre o
gando) e outros moitos. Asimesmo os mesmos señores
nomeaban nesta terra xuices e outros oficios de xustiza e
outras funcións públicas.

Ritos e lendas

Como en tódalas parroquias de Carral, aínda quedan

hoxe en Sergude restos da antiga cultura popular basea-

da na curación de diversas enfermidades mediante ele-

mentos naturais que unidos a determinados ritos Procu-
raban a curación do enfermo.

Así, por exemplo, unha enfermidade moi frecuente en

tempos non moi lonxanos era a tirizn, doenza moi abun-

dante que atacaba sobre todo ós nenos e que se caracteri-

zapola cor amarelenta da pel e unha desgana Para comer

que podía levar a consecuencias graves. Para curar esta

enfermidade recorríase á auga, valendo só a que perten-

cía a fontes que nunca secaban ou tamén a ríos onde a

auga non pousara. Así, nesta parroquia curábase na desa-

parecida Fonte do Picho (I), situada baixo a estrada Tabe-

aio-Cañás, moi preto do límite de Sergude coa menciona-

da parroquia de Cañás. Tamén na Fonte da Merla (2), sita

no límite con Tabeaio, e no río dos Pasos (3), tamén límite

entre Sergude e Cañás. Para elo pode ir a persoa enferma

a estos lugares ou ven levarlle a auga para a casa. O
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enfermo sentábase e cruzaba as mans detrás da espalda,
con el ía unha p'ersoá experta nestes mesteres e botáballe
auga sobre as mans recitando un ensalmo. No caso de ser
no río, o enfermo poñíase a carranchaperna deste/ pero
sempre tiña que mirar para a corrente. En canto ao ensal_
mo, rto libriño de Contos da lareira, feito por rapaces e
Íapazas de Carral, recóllese o seguinte:,'Tiriza cuchiriza,
negral encarnada, azul, aerde, de calquer cor que sexas maldita
sexas. Vaite prás altas marescaladas onde non se oia cantar
galiña nin galo, nin cristiano boltizado, co poder de Dios da
Virxen María un padre nuestro e un aae maría,'. Esto recitá-
base nove veces e unha polo demo. Todo este rito había
que repetilo ademáis durante nove noites e unha polo
demo sempre despois da posta do sol. Ao lugar de cura-
ción había que ir por un camiño e vir por outro sen falar
con ninguén. A auga mala, é dicir, a que quedaba despois
de pasar polas mans do enfermo, tirábase tamén despois
da posta do sol nunha encrucillada, a poder ,", ,óbr"
ortigas que, a medida que ían secando íase curando a
enfermidade.

Tamén recollemos aquí en Sergude unha forma orixi-
nal de curar a tiriza.Paraelo utilizábnse gromos de biou-
teiro que se mollaban nas augas máxicas desas fontes e
ríos e con eles facíanse despois cruces en diversas partes
do co¡po do enfermo.

Pero estas fontes curaban ademáis outras enfermida-
des. Así, a auga da Fonte da Mefla era moi boa por estar
orientada ó sur e servía contra os catarros, anemias, dores
de cabeza e tamén contra unha enfermedade moi típica
hai pouco tempo, as fiebres tifoideas.

Outra enfermedade tradicional moi frecuente era a
sombra, que, o mesmo que a tiriza, afectaba sobre todo ós

1 4
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nenos facéndoos perder o apetito e enrugándolles a pel.
Producíase por entrar en contacto ou estar na proximida-
de de animais como galiñas chocas, arañas, cóbregas,
gatos coa xaneira; de persoas envidiosas, co poder de mal
de ollo, mulleres preñadas, mulleres coa regra, defuntos;
de lugares como encrucilladas, cemiterios; de árbores
como a figueira;...

Fálannos aquí en Sergude de cómo se determina a cla-
se de sonúra que afecta ao enfermo e tamén de como se
cura. Ambolos dous procesos son case idénticos aos que
recollimos no libriño da parroquia de Santa Maríña de
Veira e que son os seguintes: Para saber o tipo de sontbrn
traíase á casa auga das fontes mencionadas e misturábase
con cinsa recollida na lareira debaixo do pote os martes
ou os venres. A auga con cinsa botábase a través dunha

Ponte dos Pasos no río dos Pasos.
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peneira posta ao revés sobre o enfermo e recollíase sobre
un pano branco. A cinsa facía diversas figuras sobre o
pano e así recoñecíase o tipo de sombra; de modo que se
a figura tiña forma de lías de sangue a sombra era de
muller con regra, se tiña forma de plumas era de galiña,
se tiña forma de pelos era de gato, etc. A auga de lavar o
enfermo verquíase nunha taza de barro virxe e pola noi-
te, nunha encrucillada, había que tirala hacia atrás procu-
rando que rompese.

Para curala espíase o enfermo e envolvíase nunha saba
enchoupada de auga procedente dalgunha fonte máxica.
Se era un neno colocábase na pa do fomo e metíase neste
unha vez que se acabara de cocer o pan, repetindo esta
acción nove veces. Finalmente queimábase esta roupa e
poñíaselle outra nova.

Outro elemento curativo era a chamada pedra da ara,
que era un cachiño ou unha areas da pedra do altar da
igrexa, cuio poder curativo proviña de que entraba en
contacto con elementos sagrados como a ostia ou o viño.
Utilizábase contra o mal de ollo, meigallos, enaidias, caida de
paletilla e tamén outras enfermidades xa menos pintores-
cas como catarros, anemias, mala circulación do sangue,
contusións diversas (colocando a pedra sobre o lugar
danado),.... Xeralmente a persoa levaba dous cachos de
pedra, un por cada muda, colocados en bolsiñas. Hai que
dicir que estas pedras perdían as súas propiedades se se
mollaban ou ben eran tocadas por muller.

Non faltan tampouco aquí os típicos contos de estade-
as, procesión de ánimas en pena que pola noite percorrí-
an os camiños con luces, e que se te atopaban podíante
levar con ela. Aquí dín que se aparecía na Ponte dos Pasos,
que era unha simple pedra posta a través do río dos pasos

1 6



SeN Xrao o¡ SsRcuos

por onde pasaba a xente, xa que os carros cruzaban direc-
tamente sobre o río.

O trasno, demo rebuldeiro e xoguetóry aparecía e desa-
parecía pola noite a aquela xente que a altas horas da
madrugada cruzaba esta Ponte dos Pasos, e tamén aos que
ían polo lugar do Esquieiro (4), onde había unha serie de
pasos de pedra utilizados para subir a un valado.

ldade Moderna

Documento importante desta época e que nos vai sumi-
nistrar algún dato máis sobre esta parroquia é o que escri-
be Jerónimo del Hoyo, cardenal que na súa visita ás diver-
sas parroquias da dióceses, chega a Sergude no ano 1603.

Este documento dí:

"San Giao id est lulian de Serguile, Una destas
dichas felegresías deste arciprestasgo es San Giao de Sergu-
de. Tiene catorze feligreses. Los frutos se hazen ocho partes:
Ias siete llieaa el retor y la otra por sincura el regidor Bar-
tolomé López de La Coruña, por ragón de Ia ermita del
Cuerpo Saneto questá aquí serca. ln fábrica, de San Mar-
tín de Taaeajo. Vale la parte del retor catorze cargas de pan
y dos pipas de aino. Es presentación de legos. Lafábrica tie-
ne de renta tres jornales de aiña y un prado. Tiene más Ia
dicha fábrica para Ia lumbre del Sanetísimo Sacramento
sesenta jornales de aiña y dos cargas de trigo cada año los
quales dexó un retor que se llama luan Aaellón que fue de
la dicha felegresía con cargo de una misa regada cadn sema-
na y tres regadas y una cantada eI día de la Visitación de
Nuestra Señora".

1 7
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Sacamos de aquí diversos datos, un deles é o que nos
mostra que xa neste ano de 1603 Sergude é, con moito, a
parroqlia menos habitada de Carral (14 feligreses). Com-
parando observamos que por estes anos Paleo ten 73 feli-
greses, Yefua 42, Cañás 39, Quembre 3Z Sumio 38, Tabe-
aio 39 e San Vicente de Vigo 60.

Fálanos tamén das rendas cobradas ao pobo, das cales
sete partes van ao rector e unha ao rexidor de A Coruña,
Bartolomé López, quen tamén cobra rendas en Thbeaio.

Tamén nos fala dunha ermita, hoxe desaparecida, a
chamada Ermita do Corpo Santo, que está situada no
lugar do mesmo nome na parroquia de Tabeaio, onde
hoxe está ubicado o arruinado Pazo da Lameira, e onde
anteriormente había mosteiro de frades, hospital de
peregrinos e era lugar de importante romaría. Esta capi-
lla estaba adicada a San Pedro González Telmo, aboga-
do dos mareantes, e dela ofrecimos xa información no
libro adicado á parroquia de Tabeaio. Este documento
mostra como esta ermita sita en Tabeaio cobráballe ren-
das aos veciños de Sergude e, naturalmente, tamén aos
de Tabeaio.

Observamos asimesmo a existencia da igrexa de San
Xiao (5), na que se adorába tamén ao Santísimo Sacra-
mento e á que se lle pagaban rendas de trigo e viño a cam-
bio de que nela se fixeran tres misas rezadas cada semán
e unha cantada o día da Visitación da Nosa Señora.

Esta igrexa aparece xa na Idade Media e foi posterior-
mente sustituida pola que hoxe existe. Da anüga igrexa
queda hoxe tan só un capitel románico que se utilizou ate
hai pouco como pía de auga bendita e que estaba situada
ao lado da porta lateral. Hai pouco conservábase tamén un
c¿rnzorro sostendo unha das vigas, pero xa desapareceu.

1 8
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Igrexa e capela de Corpo Santo eran presentadas,
como vimos no anterior documento, por diversos seño-
res, polo cal cobraban rendas ao pobo. Os marqueses de
Figueroa, familia importantísima con varias posesións en
Carral, tiñan nun principio a presentación desta paffo-
quia. Xa o mesmo Bartolomé López, que aparece no ante-
rior documento, estaba emparentado con esta famiüa.

No ano 1548 Femán Reimundez de Figueroa, que
cobraba tamén parte dos beneficios desta parroquia, cede
aos seus herdeiros os beneficios de Sergude, Cañás, Figue-
roa, Crendes, Folgoso, Porzomillos, Cortiñán, Meangos,
Requian, Limiñón, Obre, Ois e Sarandóns.

Capitel románico da igrexa de San Xiao de Sergude.

1 9
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No ano 1.612 Lorenzo L6pez de Figueroa, rector da
igrexa de Santa María deOza e neto de BartoloméLópez,
cobra a oitava parte dos beneficios de San Xiao de Sergu-
de. No 7628Lorenzo Bermúdez de Figueroa, tamén rector
de Santa María deOza e comisario do Santo Oficio, segue
cobrando estas rendas.

Pero tamén cobran rendas outros señores como josé
Patiño, residente na cidade de A Coruña; Juan Abellón;
ou unha veciña de Sergude, María Sanjurjo, que ademáis
de cobrar de Sergude cobra rendas doutros lugares como
Tabeaio, así, no ano 7752, recibe dos veciños de Tabeaio
742rcais de vellón.

Si na Idade Media vimos como Sergude acababa baixo
o poder dos Andrade, arredor do ano 1700, por circuns-
tancias matrimoniais, pasará a depender dos condes de
Lemos, outra poderosísima familia galega.

Finalmente, xa a principios da Idade Contemporánea,
a presentación de Sergude correrá a cargo da condesa de
Maceda.

Documento moi importante desta época é un catastro
coñecido polo nome de Catastro ilo Marqués da Ensena-
da, que foi realizado nas vintedúas provincias que naque-
les tempos forman a coroa de Castela entre os anos 1750 e
1754, é dicir, baixo o reinado de Fernando VI, con motivo
da modernización do sistema fiscal, xa moi anticuado, e
para poñelo así a nivel europeo.

Os encargados de facelo -peritos, asesores xurídicos,
escribanos e outros técnicos- recorreron parroquia a
parroquia todas estas provincias reuníndose con curas,
alcaldes e veciños elexidos de cada parroquia. Preguntá-
banse todos os datos da poboación (veciños, a súa ocupa-
ción, oficios), das terras (pertencia, tributos pagados por
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elas), gandeiría, industria, comercio, vivendas, e incluso
establecía os límites, forma e extensión da parroquia.
Temos así unha visión xeral moi rica sobre a situación da
parroquia de Sergude durante este século.

E así como o día L9 de maio de 1752 chega a Sergude
o xuíz nomeado para establecemento dunha soa contri-
bución, José Somoza, e reúnese co representante da Súa
Maxestade, o maiordomo pedaneo e tres veciños de aquí.

Dín que a parroquia de San Xiao mide a sexta parte
dun cuarto de legua de norte a sur, máis ou menos igual
que de leste a oeste, o que forma unha circunferencia de
aproximadamente un cuarto, podendo recorrerse en
media hora camiñando. Téñase en conta que a legua equi-
valía aproximadamente a 5,572 m.

Os líndes desta parroquia virán marcados por líneas
rectas imaxinarias que irían dende a Fonte das Fabas a
Campo Cornudo,'Fonte do Ameneiro, Marco das Cruces,
Marco da Pena de Teixoeiras, Marco de Belvis, Fonte da
Merla, Marco das Quenllas, Penedos do Espiñeiro, Río de
Freán e, de novo, á Fonte das Fabas.

En canto ás terras destinadas á agricultura, o seu
número era de 1991 ferrados que se distribuían da seguin-
te maneira:

. 16 serán de iírbores froiteiras: L ferrado de primeira cali-
dade, L1 de segunda calidade e 4 de terceira calidade.

. As terras agrícolas serían 6T4fenados:57 de primei-
ra calidade,256 de segunda e 361 de terceira.

¡ As viñas ocuparían 288 ferrados: 20 de primeira,4l
de segunda e227 de terceira.

. Os prados de secano e de regadío ocuparían 80
ferrados: 13 ferrados de primeira calidade, 33 de

segunda e 34 de terceira.
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¡ Os soutos ocuparían 40 ferrados: 8 ferrados de pri-
meira calidade,24 de segunda e 8 de terceira.

¡ Os montes 693 ferrados: 26 de primeira, 154 de
segunda e 513 de terceira.

¡ Os 200 ferrados que faltan distribúense entre terreos
que ocupan as casas, camiños, silveirais, etc.

Hai que precisar que o valor do ferrado nesta parro-
quia é de 4,44 áreas. O mesmo valor ten en Paleo, euem-
bre, Sumio e Veira mentres que en Cañás, Tabeaio e Vigo
equivale a 4,37.

Tlmén hai que dicir que as terras de primeira calidade
producen unha colleita anual de trigo e outra anual de
millo, as de segunda calidade dan un ano millo e outro
centeo, e as de terceira calidade un ano centeo e outra millo
miudo. Este cultivo de millo miudo era habitual naqueles
tempos pero hoxe desapareceu sendo sustituido polo millo
actual, de moita millor calidade.

Nos montes de primeira calidade rozábase e sembrá-
base cada vinte anos, nos de segunda cada trinta e nos de
terceira cada 48 anos.

Os productos agrícolas máis utilizados son trigo, millo,
centeo, millo miudo, castañas, froitas, viño e tamén existía
un cultivo pequeno de liño, producto tamén desaparecido
dos nosos campos.

Támén nos fala o Catastro da Ensenada da capacidade
de producción destas terras, incluso os precios que naquel
tempo alcanzaba a colleita. Asi un ferrado de sembradu-
ra de primeira calidade producía cinco ferrados de trigo
ou seis de millo; a de segunda calidade daba cinco ferra-
dos de centeo e catro de millo; e a de terceira calidade tres
ferrados de centeo e tres de millo miudo.

Dicía tamén que unha viña de primeira calidade pro-
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ducía de viño ó ano 12 azumbres, as de segunda L0 e a de
terceira 8. En Carral en tódalas parroquias un azumbre de
viño equivalía a 1,83litros.

Un ferrado de horta con frutais de primeira calidade
rende o seu producto en diñeiro en 33 reais, o de segunda
en 20 e o de terceira en 10.

Dí o Catastro da Ensenada que as árbores frutais ató-
panse case todas nas hortas, aínda que aparecen tamén
nos soutos e nas beiras das leiras de labor. Os máis abun-
dantes son as pereiras, maceiras, cerdeiras, figueiras,
guindos e un gran número de castaños.

O prado de primeira calidade rende o seu producto
anual en vinte reais, o de segunda en dez e o de terceira
en seis reais.

Os montes de primeira calidade dan, cada fercado,

cinco carros de leña e cinco ferrados de trigo, os de segun-
da dez carros de toxo e cinco ferrados de trigo, e os de ter-

ceira catro ferrados doutras especies.
En canto ós soutos, se están en terras de primeira cali-

dade producen doce pés de castaño, que dan cinco ferra-
dos de castañas; se están en terras de segunda calidade
producen tres ferrados de castañas; e no de terceira dous
ferrados.

Os precios por aqueles tempos serían: un ferrado de

trigo vale seis reais, un de centeo tres, un de millo catro, o
de millo miudo dous, o de castañas dous reais, o de fabas

seis, e un carro de leña valería dez reais.
En canto ao gando, o que máis abonda aquí son bois,

vacas, cuxos/ ovellas, carneiros, cordeiros, porcos,... esta-

blecendo tamén o Catastro o valor de cada animal según

o momento da súa vida e tamén o dos productos deriva-

dos da gandeiría, como leite, manteiga, etc.
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Os labradores de Sergude seguen tendo que pagar for-
tes impostos. Os diezmos, que son rendas aplicadas ás
terras de laboura, divídense en oito partes, sete delas as
vai cobrar o cura da ferigresía, e a outra parte cobraráa
José Patiño, veciño da cidade de A Coruña.

Hai que dicir tamén qos, que percibe por razón de
sinecura e vasalaxe un real e medio de cada veciño, xa
sexa casado, casada ou viuva, o que lle proporcionacoren-
ta e cinco reais ao ano. Támén cobra a luctuosa (imposto
que se lle cobra á familia cando morre o pai ou cabeza de
familia e que consiste na millor cabeza de gando que
teñan, ou ben a súa equivalencia en diñeiro), isto propor-
cionalle á Condesa outros dezaseis reais cada ano.Támén
cobra o Rei por razón de servicio ordinario e extraordina-
rio cinconta e catro reais e cat do producto no mercado. É
así como o cura ingresa cada ano seiscentos trinta e catro
reais por diezmos, noventa e cinco reais e medio por pri-
micias, e cinconta e catro por oblatas. Don fosé Patiño
cobra noventa reais por diezmos e hece e medio por primi-
cins. A Dignidade Arcedianal de Nendos cobra por diez-
mos trinta reais e por aoto noventa reais.

Non son estos os únicos tributos que ten que pagar o
pobo de Sergude. Hai que dicir que nestes tempos a pre-
sentación destas terras correspondía á Condesa de
Lemos, que percibe por razón de sinecura e aasalaxe urrt
real e medio de cada veciño, xa sexa casado, casada ou
viuva, o que lle proporciona corenta e cinco reais ao ano.
Tamén cobra a luctuosa (imposto que se lle cobra á familia
cando morre o pai ou cabeza de familia e que consiste na
millor cabeza de gando que teñan, ou ben a súa equiva-
lencia en diñeiro), isto proporcionalle á Condesa outros
dezaseis reais cada ano.
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Tamén cobra o Rei por razón de seruicio ordinario e

extraordinario cinconta e catro reais e catro maravedies ao

ano de tódolos veciños de Sergude.
Neste ano de 1752 hai en Sergude trinta e seis veciños,

sendo o número de casas de corenta e tres, cinco das cales

están arruinadas. Os veciños son case todos labregos,

excepto un taberneiro, Antonio Pérez, e unha taberneira,

Francisca G6mez, que rexentan unha tabema pola que

pagan ao rei, el corenta reais e ela vintecatro. Tamén apa-

rece un estanqueiro, Antonio Rodríguez, que paga de ren-

das vintecatro reais. Un ferreiro, Antonio Pétez, e un sas-

tre, Francisco de Castro, completan os oficios desta

parroquia. Hai tamén dous pobres de solemnidade, que

non se inclúen no número de viciños a nivel oficial.

Na parroquia aparecen tamén catro muiños que moen

a mitade do ano. Tres deles pertenecen a veciños de Ser-

gude e un a un veciño de Cañás. Asimesmo, tres teñen só

unha roda e un ten dúas rodas.
E así acabamos coa amplia información ofrecida polo

Catastro da Ensenada.
Nestes tempos da Idade Modema aínda non se consti-

tuiran os concellos en Galiza e ista aparece dividida pri-

meiro en cinco provincias e despois en sete, que son as de A

Coruña, Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Tui, Lugo e

Ourense. Sergude vai estar enclavada na provincia de

Betanzos (constituida no ano 1480), xunto con outras tres

parroquias de Carral, concretamente Thbeaio, Cañás e Vigo'

As outras parroquias que actualmente forman ó concello de

Carral pasarán a pertencer á provincia de Santiago.

Pero mentres Tabeaio, Cañás e Vigo pertencen á mesma

xurisdicción de Betanzos, Sergude vai formar parte, xunto

a outras parroquias de fóra do concello a unha xurisdicción
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diferente, a de Miraflores. Esta xurisdicción de Miraflores,
dunha extensión de 38,875 km. cuadrados comprenderá as
parroquias de San Xiao de Sergude, San Andrés de Carno-
edo, Sta. Mu de Guísamo, San Martiño de Orto, San Xoan
de Lubre, San Nicolas de Mosteirón, San Xulian de Osedo,
San Xoan de Ouces e Sta. M' de Sada, e todas elas serán
dominadas e pagarán tributos ao Conde de Lemos.

Compre dicir que esta xurisdicción de Miraflores non
ten nada que ver con outra do mesmo nome que aparecía
tamén por aqueles tempos na provincia de A Coruña e
que estaba formada polas parroquias de Afoz, Dexo, Cor-
neda, Iñás, Liáns, Maianca, Meirás, Mondego, Nós, Olei-
ros, Rutis, Serantes, Soñeiro e Veigue.

A xurisdicción de Miraflores á que pertence Sergude,
é dicir, a que corresponde á provincia de Betanzos, está
dividida en cinco distritos, pertencendo esta parroquia ao
terceiro distrito e lindando coa provincia de Betanzos
polos lugares de Tabeaio e Cañás, pero tamén coa provin-
cia de A Coruña pola parte de Cambre e coa provincia de
Santiago por Paleo.

No ano 1836 vanse formar os concellos, desaparecerá
a xurisdicción de Miraflores e a provincia de Betanzos,
pasando Sergude a unir os seu destino coas parroquias
que actualmente forman o concello de Carral. pero isto é
xa Idade Contemporánea.

Idnde Contemporánea

No ano 1815 Sergude segue pertencendo á xurisdicción
de Miraflores, dentro da provincia de Betanzos. Existe un
documento polo que os veciños de Sergude reclaman
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unha escola para nenos dentro desta parroquia, pero a
solicitude é denegada porque o número de veciños nece-
sarios para que se otorgue a escola é de cincoenta e Ser-
gude non chega a eles. Idéntico caso pásalle ás parroquias
de Cañás e San Vicenzo de Vigo, que tampouco teñen o
número de habitantes necesarios. Non pasará o nlesmo
con Tabeaio, que pronto contará con ela. Dentro da xuris-
dicción de Miraflores, na que se engloba Sergude, só
poderían contar con escola Guísamo (unha escola de
nenos só en inverno), Osedo (unha de nenos e outra de
nenas) e Sada (unha de nenos e outra de nenas).

Sergude empezará a formar parte do concello de
Carral no ano 1836, aínda que nun principio este concello
posúe outras parroquias que máis tarde pasarían a outros
concellos, pero xa no Boletín Oficial da Provincia de A
Coruña do 18 de xuño de 1836 aparece este concello coas
oito parroquias que hoxe o forman. Neste ano aparece
Sergude con 37 veciños, o que implica un número de 132
almas, e por única vez pasa de ser a parroquia menos
habitada de Carral, xa que Tabeaio ten 35 veciños e un
número de 1I7 habitantes.

Alá polo ano 18L0, por decreto de Napoleón, desapa-
rece a provincia de Betanzos, e Sergude pasa a formar
parte da provincia de A Coruña.

Nun decreto do 3 de marzo de 1820 faise a división en
partidos, Sergude e Tábeaio pasarán a formar parte do
partido xurisdiccional de A Coruña, sendo as únicas
parroquias de Carral que pertencen a esta xurisdicción, xa

que Vigo e Cañás pasarán ao partido de Betanzos e Veira,
Paleo, Quembre e Sumio integraránse no de Poulo, que
no ano 1834 desaparece, pasando daquela estas últimas
parroquias ó partido de Ordes.
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A nivel eclesiástico, Tabeaio e Sergude van ir unidos
nesta época contemporánea/ xa que se incluen no arci-
prestazgo de Alvedro (aínda que Sergude nun principio
adscríbese ao arciprestazgo de Abegondo), mentres que o
resto das parroquias de Carral pertencen ao arciprestazgo
de Abegondo.

A1á polo principio do século XX vai vir vivir en Ser-
gude (6) un home importantísimo das nosas letras, trá-
tase do escritor e historiador Francisco Tettamancy
Gastón.

Naceu en A Coruña o 10 de octubro de 1854. Morto o
seu pai sendo el un neno, emigrou ás Americas, de onde
regresou para empregarse na Deputación de A Coruña
como administrativo do Negociado de Quintas. Ao mes-
mo tempo estudiou a carreira de Comercio, e máis tarde
exercería como profesor mercantil nesta cidade. Escrebiu
en diversas revistas e xornais, entre eles Ln Voz de Gati-
cia, e pttblicou varios libros, moitos deles en galego, e
algúns escritos durante súa estancia en Sergude.

Entre os seus moitos traballos destacan Enredaitos (A
Coruña, 7902), O castro de Cañás (entre os anos 1,903 e
1919),Diego de Sanboulo. Lendahistórica (1903), Boicen-
tril. O druidismo e o celtismo galego. A epopea irlandesa
(7912), Apuntes para a historia comercial de A Coruña
(1900), La reoolución gallega de L846 (1908-1909), Los
mártires de Canal (7912), Batallón literario de Santiago.
Diario de Campaña (1808-1812) (id. 1908-1911), Britanos
y galos (1910-1917-7912), La torre del homennje del casti-
IIo de Villalba (791,2), La Torre de Hércules. Impresiones
sobre este antiquísimo faro bajo'su aspecto histórico y
arqueológico (1920-1921), e finalmente, Rianj o -Altamira,
que non chegou a terminar debido á súa morte, que se
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produce o día L5 de maio de 1921. na Rúa da Barrera,

esquina Estreita de San Andrés, en A Coruña.
Durante a súa vida obtivo diversos premios, xa que foi

numerario da Real Academia Galega, correspondente das
academias de Historia e Belas Artes de San Fernando, e

membro doutras corporacións nacionais e estranxeiras.
Posuía as Palmas Académicas de Francia, Cruz do Méri-

to Militar, Centenario das Cortes de Cádiz, etc...

O seu fervor gale-
guista fixo que for-
mase parte das tertu-
lias da famosa Cova
Céltica, onde tamén
asistían outros gran-
des intelectuais como
Murguía, Galo Sali-
nas, Eladio Rodrí-
gtez, eIc.

En Sergude era
moi querido e respe-
tado. Como membro
da Deputación con-
segue, xunto cos vici-
ños, que abran a
actual estrada que dende Tabeaio cruza Sergude até

Cañás. Aínda se lembra como o mesmo Tettamancy se

desplazaba en burro, antes da existencia desta estrada,
até a Casa do Fidalgo en Tabeaio para coller a carrilana

que o levaría até A Coruña.
Aquí escrebe tamén diversos libros con referencia ao

concello de Carral. En La reaolución gallega de 1846

escrebe sobre os sanguentos sucesos que teñen lugar este

Francisco Tetlamancv.
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ano provocados polo levantamento de militares progre-
sistas encabezados polo oficial da armada Solís contra o
poder dictatorial e absolutista do Xeneral Narváez, que
goberna España. Estes feitos, que marcan o inicio do gale-
guismo, terminarán co fusilamento no concello de Carral
do mesmo Solís e outros doce oficiais.

No libro Los mártires de Canal Tettamancy amplía
estes datos recollendo o sumario orixinal da causa que se
dictou contra os fusilados. As declaracións destes nun
mesón do centro da vila de Carral onde foron xuzgados e
o dictamen fiscal.

En Sergude escrebe tamén outro libro, Boicentril. O
druidismo e o celtismo gallegos. A epopeya irlandesa.
Este libro foi rematado de escrebir no San Martiño de 1911
nesta parroquia de Sergude, tal como el escrebe no prólo-
go. Narra aquí como Boicentril, o xefe da tribu dos arro-
trebas, vivía nun castro situado en San Vicenzo de Vigo.
Este libro empeza con poemas adicados ao xefe ártabro e
despois diserta sobre os celtas, falandonos da súa mitolo-
xía e recollendo diversas lendas irlandesas.

Nos versos de O castro de Cañás, publicados en1902,
tamén escritos en Sergude, nombra esta parroquia, alu-
dindo a ela como "meu lindo Sergude".

Pero aparte desto, cabe dicir tamén que a presencia de
Tettamancy en Sergude, atraeu diversos e importantísi-
mos personaxes, entre eles visítao un dos maiores poetas
de Galicia e amigo seu, Curros Enríquez. Na súa última
viaxe a Galiza (atopábase na illa de Cuba) desplazouse a
A Coruña. Moi enfermo acompáñase por Tettamancy e
outros amigos para realizar varios paseos pola cidade,
visitar distintos puntos de Galicia e desplazarse incluso a
Madrid. Nos días 1.,2e3 de outubro de1904. coincidindo
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co fin de semán, pernocta na casa de Tettamancy en Ser-
gude e aproveita para rcalizar distintas visitas no conce-
1lo, tal como nos conta Manuel Rei Romeu no artigo "A

detadeira aiaxe a Galiza" no monográfico de A Nosa
Tbrra adicado á figura de Curros Enriquez. Asi, despláza-
se até o castro de Cañás, ao que non pode subir debido á
súa enfermidade. O que si pode é toma-las augas da
famosa fonte mineral de Cañás, cuio abandono xa naquela
época provoca as protestas de Curros. Visita tamén Saran-
dóns e Figueiroa, e incluso participa nunha esfolladura de
millo na casa duns labregos de Sergude onde escoita can-
tar a unha moza varias coplas en galego que Curros reco-
lle na súa libreta, alabando a voz da mozat pero lamen-
tando que estes cantos non se conserven na súa pureza
orixinal, debido á influencia dos habitantes da capital . O
domingo Curros intenta visitar o monumento aos márti-
res de Carral, erixido en maio deste mesmo ano, pero a
forte choiva e o seu estado de saúde fan que desista, que-
dando aplazada esta pequena homenaxe que xa non
podería cumprir.

O luns pola tarde, último día da súa estancia en Ser-
gude, diríxese ao mosteiro de Cambre, onde foi cumpli-
mentado polo secretario do concello, o xefe da estación
ferroviaria e outros persoeiros, como nos sigue contando
Manuel Rei Romeu, basándose sobre todo nos artigos de
La Voz de Galicia que por esas datas seguiu as andanzas
deste famosísimo poeta. Esa mesma data regresou a A
Coruña.

Tamén visitan a casa de Tettamancy en Sergude outros
ilustres personaxes como D. Eladio Rodríguez (autor de
diversos poemas en galego e do importantísimo Diccio-
nario Enciclopéilico Galego-Castel,án e membro funda-

31



SaN Xr¿o o¡ SsRcuoE

dor da Real Academia Galega), Modesto Garrido,...
Sergude vai a aparecer en libros e revistas da época.

Así por exemplo, Lugrís Freire, amigo de Curros e Tetta-
mancy, ilustre galeguista, fundador do sindicato agrario
Solidaridade Galega, membro fundador tamén da Real Aca-
demia Galega, das Irmandadaes da Fala e do Patronato
Galeguista e autor de diversos libros de poemas, teatro,
contos, etc., recolle no pequeno libro A'carón do lar o con-
to titulado Os lobos sucedido nesta terra de Sergude e
que nos recollemos tal como el o escribe:

-Escoitade un conto, meus fillos -dixo o señor Xaco-
be pasando as enrugadas mas pola fogueira do lar-. Aín-
da é cedo, a noite é negra coma boca de lobo e non podemos
ir a ningures.

A dona, mozos e nenos dispuxéronse a escoitar ó aello
petrucio.

-Cando eu era rapás --fai desto moitísimos anos-
non había máis que catro casas nesta ridente terra de Ser-
gude. Os montes aiciños, máis aló de Paleo e de Balbís,
estaban inzados de lobos. De noite, polo inaerno, baixaban
a facer estragos nas leiras, e algunhas aeces leaaban unha
aida. Ninguén se arriscaba a saír ao quinteiro. Non había
año nin emprego (gando uacuno, en especial o noao) que
estiaeran seguros de tornaren á corte.

¡Que triste e pobre era entonces Sergude! "Terra de
Iobos" chamábanlle nas Mariñas dos Freires; abofé que
tiñan razón. As feras e máis a xusticia que se nos facía den-
de o pazo de Miraflores, eran unha caailación que pesaba
sobre de nós como un bafo maldito.

Os aiciños de Sergude eran poucos para se libraren dos
Iobos. Mais un día,o pai do Ferreiro, home intelixente e dis-
posto, esquirbéu un papel que foi lido en todas as aldeas á
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rcdonda, dendes Cerceda a Frades, dendes Mesía a Visanto-
ña. Non sei qué diaños dicía o papel, pero o caso foique un
día xuntáronse en Carral máis de trescentos homes arma-
dos de fouces, fisgas, bisarmas e carabinas.

¡Fixeron montesía!. O que non lograran os de Sergu-
de, por seren poucos, poidérono facer todos os homeg da
bisbarrn.

Os lobos foron mortos. A terra quedóu libre daquela
gran disgracia que pesaba sobre nós.

Despóis desto a aldea chegóu a ter máis de trinta casas.
A festa de San Xián poido facerse no seu tempo, como se

fose na mesma Mariña de Sada. Os hórreos aíronse acugu-
lados de maínzo, e as tinallas reaertían de aiño fresco e
recendente. A xusticia de Mirnflores non aiña tnntas aeces
como dinantes, que onde hai paz e farturn hai tamén bos
pensamentos e bosfeitos. De noite, polos quinteiros, inda
que fose inaerno, sintíanse as alegres cántigas e os aturu-
xos damocedade que iba de ruada. ¡Abendición de Deus -

dixo o abó descubríndose- aiñera sobre as nosas chousas!
-¡Xa sabedes, meus fílliños, xa sabedes! ¡Contra dos

lobos que non nos deixan aiair e que nos leaan a nosa facen-
da, temos que facer montesía... todos... todos xuntos! -

finou o aello petrucio, pechando fortemente o puño, como
dirixíndose a un enemigo que estiuera asexando polas escu-
ras lumieiras...

Neste precioso conto Lugrís fala en un senso figura-
do dos caciques que arruinan aos labregos de Sergude
"chupándolles" a facenda mediante impostos e rendas e
que, como vimos, dende a Idade Media aséntanse no
Pazo de Miraflores chegando o seu poder aínda a esta
época.
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Por aqueles anos (principios do s.XX) xurdiron en
Carral varios sindicatos agrícola-gandeiros que se opuse-
ron a estes abusos e loitaron contra a opresión destes e
outros señores. Aquí en Sergude atopamos xente afiliada
aos dous grandes sindicatos desta época: Solidaridade
Galega, de corte rexionalista, e, sobre todo, a lJnións Cam-
pesiñas, de corte anarquista e englobado na Confederación
Nacional de kaballadores (CNT). Veciños de Sergude mili-
tan, dentro desta última, na Federación Comarcal de San
Pedro de Nós, especialmente revolucionaria, enfrentándo-
se, ás veces con mortos, coa Garda Civil, igrexa e caci-
ques. Pero desto falaremos máis tarde.

Thmén no número 23 da importanfsima revista gale-
guista Nós aparecen recollidos por un tal L.C. algúnhas
coplas recitadas polos veciños de Sergude aos nenos:

I

¡Cacaracá!
Ponte na páa

e faime un bolo,
non mo comas todo,

deixame d'él
para martes d' Antroido.

il
OreIIa pendella

aai ñ leña,
se non pés d'hora

durmirás fora,
cos canciños
da tua dona.
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ilI
Manoeliño
Foi ao aiño.

partiu o xerro
no camiño.

MaI pol-o xerro,
mal pol-o aiño,
mal pol-o cu

de Manoeliño.

Por se isto fose pouco, por estes mesmos anos veñen
ver¿rnear aqui, a Sergude, dous homes importanlsimos
da nosa cultura. Tiátase de Eugenio Carré Aldao e o seu
fillo Luis Galo Vicente Carré Alvarellos. O primeiro,
Eugenio Carré, foi o fundador da Coaa CéItica, á que asis-
tían Tettamancy e gran cantidade de intelectuais de A
Coruña e o resto de Galicia, facendo rexurdir con gran
forza a cultura do noso país e fundando diversas entida-
des culturais, entre elas o xérmolo da Real Academia
Galega. Colaborador de diversos xomais e revistas, escre-
be libros sobre historia, etnografía, ensaios literarios, etc.
Amplo coñecedor da idiosincrasia do país escrebe dous
tomos adicados á provincia de A Coruña na Xeografía
Xeral do Reino de Galicia.

O seu fillo, Luis Galo Vicente Carré, realizou gran can-
tidade de estudios etnográficos e, como seu pai, publicou
libros sobre historia, literatura, arqueoloxía, etc. e ten
incluso dúas novelas en galego.

Imos seguir agora os pasos da igrexa de Sergude (5)
durante esta época. Segue funcionando, como na época
anterior, a Cofradía do Santísimo Sacramento. Hai docu-
mentos do ano 1829 que indican que cada matrimonio
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pagaba tres reais para o seu mantemento. Tamén, aparte
doutros impostos, tiña que pagar cada matrimonio ao
cura da parroquia tres ferrados de centeo por dereito de
oblata (pago dos veciños ao cura para sufragar os gastos
de ostias, viño, cera e ornamentos relixiosos). Neste mes-
mo ano aparecen como tesouros da igrexa un cáIiz, unha
patena, culler, viril, copón, relicario e cruz procesional,
todos de prata.

Existía xa a casa rectoral (7),pero no ano 1858 atopá-
base moi deteriorada e o cura estima o valor dos desper-
fectos en 9700 reais. Como dato curioso indicar que por
aqueles tempos a casa estaba feita de mampostería e
barro e as súas medidas eran: de largo 54 pés de Burgos
(medida antiga de lonxitude de valor 27.86 cm.), de ancho
L9 e de altura 18. Entre outras estancias posuía dúas alco-
bas, cociña, forno, lareira, cortes e bodega.

Foron estes malos tempos para a igrexa que pouco a
pouco foi perdendo as súas posesións. No ano 1854 tivo
que vender un igrexario de sembradura de oitenta ferra-
dos ao lado da casa rectoral, xunto coa horta e parte do
xardín, por 31200 reais. No ano 1857 vende os bens que
había na parroquia de Andeiro e Tabeaio, que tiñan de
pensión catro misas rezadas e unha cantada ao ano. No
ano 1861 o cura da parroquia Xacobe María Freire, fai
constar que a igrexa só posuía unha unica braña que esta-
ba arrendada.

No ano 1884 o parroco de Tábeaio, Antonio Rey, denun-
cia que a igrexa de Sergude atópase en estado indecente e
totalmente arruinada.

Por estes mesmos anos hai intentos por parte das auto-
ridades eclesiásticas de anexionar Sergude á parroquia de
Cañás, pero os veciños de Sergude opóñense a esta medi-
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da pedindo seguir sendo independientes ou, en último
caso, depender da de Tabeaio xa que o camiño até Cañás
era largo e moi dificultoso, sobre todo no lugar da ponte
do río Brexa, antes de madeira, na que a auga das choivas
a arrastraba moitas veces e anegaba as terras do arredor,
provocando que os veciños tivesen que dar unha gran
volta para asistir aos diversos oficios relixiosos.

Arredor do ano 1883 aparecen xa curas comúns entre
Tabeaio e Sergude, aínda que esta úItima parroquia segui-
ría pertencendo ao
arciprestazgo de Abe-
gondo, mentres que
Tabeaio pertencía ao
do Faro.

É propia tamén des-
ta época a existencia
dunha obrapía queper-
durou até arredor do
ano 1940. Consistía no
pago de certa canüda-
de de millo aos pobres
da aldea de Sueiro,
acto que se realizaba o
día 7 de xaneiro, festa
do patrón, nun princi-
pio despois da saída da
misa, aínda que máis
tarde xa se fixo antes da misa. O crego de Sueiro elabora-
ba unha lista coas persoas máis necesitadas da súa parro-
quia pero, ás veces, colábanse algunhas persoas que, ou

ben eran de fora da parroquia, ou ben non eran tan nece-

sitadas, provocando conflictos e protestas dos veciños de

lgrexa de San Xiao.
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Sergude. Cómpre dicir que as cantidades de millo que
había que pagar aparecían nas escrituras das fincas e, nos
últimos anos, só quedaban tres familias de Sergude que
estaban obligadas a facer esta entrega.

Actualmente a igrexa está caleada, excepto o campa-
nario e a fachada que son de pedra. No interior aparece
un retablo que no seu centro ten a Virxe do Carme e nos
laterais imaxes de San Xiao e San Antonio e, encima, a
Purísima. Na sacristía aparece o verdadeiro San Antonio
da parroquia, xa que o outro foi traido con posteriorida-

de doutra igrexa. Os veci-
ños da parroquia home-
naxean ao seu patrón,
San Xiao, o día 7 de
xaneiro, data que tamén
aproveitan para honrar a
San Antonio; tamén hon-
ran ao Santísimo e á Virxe
do Carme o segundo ou
terceiro sábado de setem-
bro, intentando non coin-
cidir coa festa de Carral.
Diante da igrexa atópase
o cruceiro (8) que actual-
mente presenta unha pla-
taforma cuadrangular de
tres pasos con un pedestal
cúbico, un varal cuadrado
con chafláns no que están

debuxados escaleira, martelo, tenaza e compás/ un capitel
cuadrangulaÍ e a crvz circular que presenta no anverso un
Cristo crucificado que inclina a cabeza á dereita e ten as
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mans pechadas, ten coroa de espiñas e pano de pureza. No
reverso aparece unha Virxe orante coas máns en cruz
sobre o peito. Diante do cruceiro está a mesa de ofrendas.
Todo o conxunto está feito en formigóry sendo construido
hai uns cincoenta anos a imita-
ción do que existía anüguamente
en Tabeaio. Antes deste cruceiro
había un de madeira con base de
cantería e crvz de ferro. O actual
fíxose con cincoenta pesos gana-
dos nun pleito pola explotación
dunha cascaxeira que pertencía
aos veciños de Sergude e da que
moitos se querían apropiar. Des-
ta cascaxeira extraíase cascaxo
para arranxar os camiños de Ser-
gude. O traballo de extracción
era duro e perigroso, causando
incluso a morte dun veciño e feri-
das a outros.

Non podemos acabar esta
última idade sen referimos aos diversos oficios hoxe desa-
parecidos que aínda lembran os máis vellos da parroquia.

Así temos os arrieiros, que coas súas recuas de mulas
atravesaban San Xiao levando grandes cestas cargadas
con froitas e outros productos como viño, augardente,...

Tamén lembramos algtSn zapateiro de porta, que ía de
casa en casa coa súa caixa cargada coas ferramentas apro-
piadas para arranxar o calzado.

Había algún carpinteiro que percorría a aldea coas
súas ferramentas en busca de algunha mesa, banco ou
outro moble que necesitase dos seus cuidados.

Detalle do varal
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O cesteiro, entre eles o vergueiro, que ao berro de "Ver-

gueiro...¡compóñense cestos!" ía, sobre todo os días de festa,
cargado de vergas de carballo ou de vimbio.

O afiador, coa súa roda e pito, arranxaba potas e uten-
silios de cociña e afiaba coitelos ou utensilios agrícolas.

O capador anunciaba tamén co pito a súa presencia na
aldea en busca de algún porco para capar.

Toda esta xente simultaneaba estes traballos especiali-
zados coas labouras do campo.

Os veciños de Sergude combinaban tamén a súa labor
agrícola con outros oficios como por exemplo o de barrei-
ros/ que con picos, pás e eixadas extraían o barro do cami-
ño da barreira para utilizalo na construcción de casas,
alprendes, etc.

Thmén traballaban algúns como carboeiros, facendo
carbón a partir de cañotas e raices que arrancaban e metí-
¿In nun burato que tapaban con terra e alí queimábanse
pouco a pouco durante varios días até que se sacaba o
carbón que logo se utilizaba nas casas e en distintas ferre-
rías, sobre todo na da parroquia de Cañás.

Como en outras partes de Carral, a Guerra Civil tamén
deixou aquí a súa triste pegada; aparte dalgunha represa-
lia contra veciños de Sergude debido á súa militancia
antifascista, cabe destacar o fusilamento de D. Ramón
Amadeo Figueroa Vilachá.

O seu irm¿ín Manuel cóntanos a historia daqueles tem-
pos: Ambolos dous, xunto con outros irmáns, eran fillos de
Dona Dolores Vilachá que, procedente de A Coruña, e des-
pois de dar clases en Noicela, aséntase na parroquia estu-
diada como mestra a partires dos anos 30. Por aquel entón,
a escola mixta de Sergude serve de reunión a militantes das
Unións Carnpesiñas, integradas na Federación Comarcal de
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San Pedro de Nós, e englobadas na Confederación Nacional de
Traballadores (C.N.T'), de tendencias anarquistas. Aínda
lembra Manuel, daquela xa con fortes conviccións liberta-
rias, os grandes mitins que en Carrál se producían na pla-
za do Socorro, frente ao monumento aos mártires de
Carral, onde destacados militantes anarquistas arengaban
ás multitudes que chegaban o día da feira a Carral .

A nai é muller de fortes conviccións relixiosas pero,
por apoiar aos veciños (a maoir parte deles ingresa neste
sindicato), e por ser unha das persoas máis estudiadas da
parroquia, redacta as actas das asambleas até que, máis
tarde, Manuel se encarga desta labor e actúa como secre-
tario do sindicato en Sergude.

Despois da Guerra Civil a nai é trasladada fotzosa-
mente a servir de mestra nunha parroquia montañosa de
Cangas de Narcea (Astrurias). O seu fillo Manuel ten que
dormir noutras casas para evitar, como tantos outros, ser
paseado. Outro irmán e o pai, de Carballo, fóron detidos
e sofriron prisión.

O irmán, Ramón Amadeo, era un coñecido antifascis-
ta próximo, según conta o seu irmán Manuel, ás ideas
libertarias aínda que sen decidirse entre comunismo e
anarquía. O advenimento da Segunda República dótaos
de ideas revolucionarias e failles ver a necesidade da cul-
tura para liberar ao pobo. Ramón Amadeo estudia para
mestrei nestes estudios vai coincidir con outro represalia-
do de Carral, Luis Doval.

En Sergude da clases particulares, logo trasládase a
Sedes (Narón) como mestre interino e no ano 1935 exerce
como mestre titular en Sésamo (Culleredo). Na Guerra
Civil é movilizado polo Frente Nacional. Na batalla de Bru-
nete, preto de Madrid escapa para as hlas roxas acompa-
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ñado por un mestre de Pontevedra e un veciño de Feáns.
Alí coñece a destacados dirixentes antifascistas. Máis tar-
de é collido prisioneiro pero logra sair e ven até Sergude,
onde se presenta regularmente á Garda Civil de Carral.

Posteriormente ingresará tres anos en prisión ao ser
collido xunto a outros veciños deste municipio escoitan-
do emisoras piratas da zoa roxa.

E detido definitivamente e aplícaselle un consello de
guerra por, según a acusación fascista, "traición ápatría".
O 7 de Decembro de 1940, á idade de 33 anos, é fusilado
en A Coruña no chamado Campo da Rata. Xunto a el é
tamén fusilado o seu amigo de Feans que escapara con el
ás filas roxas e outro famoso anarquista desta zoa, Prego
de Altamira (Cambre), aínda que este último foi xuzgado
por rebelión militar.

Morreu totalmente convencido dos seus ideais. Os
veciños contan que lle pediu ao pelotón de fusilamento
que o mataran cara a cara e non de espaldas e cos ollos
vendados como pretendían. Moitos veciños destacan o
seu heroísmo, a súa humanidade e a súa intelixencia.

O seu irmán Manuel garda unha foto adicada nos últi-
mos momentos da súa vida coa frase "Manolo, aí te que-
das, nunca tremes".

O Camiño de Santiago

Sergude xurde ao lado dun importantísimo camiño que
vai cruzar estas terras, é o chamado Camiño de Santiago,
aínda que tamén se coñece co nome de camiño inglés ou
camiño do faro. Durante a Idade Media vai levar os pere-
grinos que, dende o norte, centro e oeste de Europa che-
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gaban dende O Burgo (Culleredo) ou A Coruña por vía
marítima, até a cidade do Apóstolo. Miles de peregrinos
de a pé, pero tamén reis, soldados, monxes, e altas áuto-
ridades civís e eclesiásticas sorprenderon durante centos
de anos aos veciños desta parroquia.

O camiño cnszaba Vilaboa, Alvedro, Sigrás, Anceis e
Tabeaio, chegando a Sergude polo lugar de Belvís, coinci-
dindo na súa primeira parte coa actual estrada que dende
Tabeaio vai a Cañás. Moitos peregrinos desviábanse para
ir rezar á igrexa de Sergude e volver inmediatamente ao
trazado orixinal. Dentro de Sergude os peregrinos atrave-
sarían o lugar de A Calle que, según nos conta Carreras
Candí, foi mandada anchear polo rei Felipe II cando no
ano 1854 pasou por este lugar cando ía de Santiago até A
Coruña co animo de embarcarse hacia Inglaterra para
casar alí coa raiña María Tudor. Cómpre dicir que a noite
anterior este rei pernoctara no Pazo de Barral, en Santa

Primeiro famo do Camiño de Sant¡ago que coincide coa estrada.
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María de Sarandóns. Nembargantes hai outros autores
que dín que o lugar mandado anchear por Felipe II sería
o de Vista Real, na parroquia de Cañás.

O camiño, ao chegar ás últimas casas de Sergude, des-
pois de pasar A Calle, desvíase da actual estrada collendo
á dereita até chegar ao límite con Cañás na chamada Pon-
te dos Pasos. Hoxe esta parte é un camiño pouco transita-
do e a piques de esmorecer.

Despois de cruzar Sergude o camiño seguiría por
Cañás, Sarandóns (precisamente por diante do Pazo de
Barral), Veira, Ordes, Oroso e Santiago.

Moitos histo-
riadores conside-
ran que este cami-
ño emplazouse
sobre unha estrada
romana/ e incluso
o nome de A Calle
parece aludir a
que era un camiño
encaixado entre
murallas con un
control de viaxei-
ros no tempo dos
romanos.

Como vimos, este camiño foi arranxado nos tempos
de Tettamancy (polo menos na súa primeira mitade);
máis tarde fíxose a última parte da actual estrada que nos
dirixe a Cañás pero que, como vimos, xa non coincide co
camiño de Santiago. Nos tempos da parcelaria sustituise
a ponte de madeira do río Brexa pola actual, o que fixo
esta estrada totalmente transitable.
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