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Fig. 1
As armas do rey de Galice
no Segar’s Roll, no College
of Arms de Londres (ca.
1282)

O Sistema emblemático heráldico, conformado a partir do antigo costume de pintar con
cores os escudos de guerra, ao mesmo tempo que se incorporaban a estes formas e figuras de moi
diverso carácter, forxouse nos campos de batalla nas décadas centrais do século XII e non antes,
como tantas veces se insiste en afirmar. A explicación deste feito e o seu inmediato éxito está na
confluencia de circunstancias de natureza moi diversa; unha delas, en exceso repetida, puido ser a
difusión do casco con nasal, que ocultaba parcialmente o rostro dos combatentes. Pero, como é fácil
comprender, o que sen dúbida determinou a rápida aceptación e xeneralización dos emblemas
heráldicos –as armarías– non foi tanto a súa indubidábel e inmediata utilidade práctica, como
medio de identificación dos combatentes, senón o gran valor ornamental dos escudos decorados
con cores vivas, nítidas e alternadas, no contexto do que foi a sociedade cabaleiresca1.

De calquera forma, en moi pouco tempo –antes incluso de concluír aquel século XII– o costume
ou a verdadeira moda dos emblemas heráldicos deixou de ser un gusto exclusivo dos cabaleiros e
xentes da guerra e comezou a estenderse cara a outros ámbitos, implicando aos poucos o conxunto
da sociedade. O resultado, perceptíbel xa a mediados da centuria seguinte, foi a extraordinaria
extensión e intensificación do uso daqueles emblemas entre todos os sectores sociais, incluídos os
menos favorecidos, pois de figurar só sobre os escudos de guerra pasaron a ser representados sobre
soportes máis diversos, a partir da propia indumentaria –vestidos, bonetes, luvas, calzados ou cin-
tos– até toda unha infinidade de obxectos de diversa feitura e natureza, tamén os máis irrelevantes
de uso común e cotián. Desta fonda penetración social derivouse o paulatino perfeccionamento e
desenvolvemento do sistema emblemático heráldico; saliento aquí, en particular, o que se refire á
consolidación dunhas pautas de presentación formal, á afirmación tamén duns determinados modos
de representación e, naturalmente, ao estabelecemento duns mecanismos para a combinación de
dous ou máis emblemas, posto que estes xa transcenderan o seu inicial carácter persoal, non trans-
misíbel, e comezaran a soportar sentidos e significacións engadidas, como a familiar ou a propia-
mente territorial. 

Estas últimas cuestións, complexas e desde moitos puntos de vista relevantes, son sen dúbida
ningunha as menos coñecidas de cantas afectan ao desenvolvemento e consolidación do sistema
emblemático heráldico. As causas deste descoñecemento están, claro é, nos enfoques que até non
hai moito dominaron os estudos sobre a materia, centrados preferentemente nos aspectos formais
ou máis coloristas do fenómeno. Por fortuna, nestas últimas décadas gañou protagonismo unha nova
orientación –a que indaga nas raíces humanas do fenómeno– que comeza a achegar certa luz sobre
esas e outras parcelas, menos vistosas efectivamente, pero sen dúbida moito máis atractivas para o
historiador2. Os avances acadados e os camiños abertos nesta dirección permiten anticipar nestas
páxinas, aínda que só sexa cunhas breves pinceladas, algunhas explicacións necesarias para a mellor
comprensión do asunto concreto que as motiva3.

UN APUNTAMENTO PREVIO NECESARIO. DOS SENTIDOS E SIGNIFICACIÓNS
DAS ARMARÍAS

Como queda dito, os emblemas heráldicos –as armas– do primeiro momento non foron máis que
signos persoais de carácter fundamentalmente ornamental, mentres que os dun momento posterior
adquiriran xa o valor de signos da individualidade persoal, pois servían sobre todo para darse a coñe-
cer, para transmitir a propia identidade. Por iso, por denotar unha identidade, aqueles signos non
tardaron moito en adquirir tamén unha significación propia, unha vida independente do soporte
sobre o cal se figuraban, a modo de imaxe ou representación do seu titular, cuxa personalidade social



naturalmente asumiron e expresaron. Este valor de referencia, que propiciaría tamén a transmisión
hereditaria dos emblemas heráldicos, adquiriu maior forza entre as persoas revestidas de poder e
autoridade; entre os reis, en particular, porque as súas armas serían certamente como unha imaxe
ou copia da propia persoa do monarca. Ao pouco de mediar o século XIII, nas Partidas ou Libro de las
Leyes sancionaríase xa con toda claridade que as armas do rei servían xustamente para lembralo
onde el non estaba:

La imagen del Rey, como su sello, en que está su figura, e la señal que trae otrosí en sus armas, e su
moneda, e su carta, en que se nombra su nome, que todas estas cosas deven ser mucho honradas, porque
son en su remembrança do el non está4.

A herdanza ou transmisión xenealóxica permitiu que os emblemas heráldicos, como tales signos
de identidade, adquirisen rapidamente outras significacións engadidas: a representación da liñaxe
e, mesmo, a posesión dunha dignidade ou xurisdición5. Desta maneira, como reiterou F. Menéndez
Pidal, os emblemas heráldicos así transmitidos xa non expresarían só unha simple información
xenealóxica, senón tamén unha continuidade no lugar ocupado na sociedade, unha sucesión nos
contidos que levaban anexos. Este dobre sentido ou vinculación –á familia e á dignidade– non se
deu unicamente entre os reis, senón que foi habitual incluso entre os niveis sociais superiores, sobre
todo alí onde rexían na súa plenitude as estruturas feudais. Malia iso, é de novo entre aqueles onde
a cuestión pode apreciarse con maior forza. Para entón, en efecto, as armas do monarca xa non eran
só un distintivo persoal, senón que se vincularan ou propiamente pertencían tamén á súa dignida-
de real –son as armas do rei– e, a través de estoutro sentido novo, foi inevitábel que terminasen
representando tamén o propio reino, cuxo concepto pola súa banda evolucionara desde o seu pri-
mitivo contido colectivo –o grupo humano que participaba dun mesmo estatuto xurídico– até a súa
perfección unitaria, como espazo xeográfico–político6. 

Esta concepción unitaria permitiu a existencia de escudos de armas que carecían de soporte per-
soal; é dicir, de armarías cuxo titular non era xa unha persoa natural, como ocorrera até entón,
senón unha entidade territorial. Comezou a aceptarse así que os reinos tivesen un emblema herál-
dico propio, o cal acharon normalmente nas armas dos seus reis privativos, que se vinculaban ao
territorio a través da persoa do rei. Por esta razón, só os reinos que foron cabeza de monarquía come-
zaron a dispoñer entón dunhas armas de orixe persoal; lémbrense, así, o león de León, o castelo de
Castela, as quinas de Portugal, o carbunclo –logo transformado en cadeas– de Navarra ou os paus
de Aragón. Os demais reinos, incorporados antes desa época ou reconquistados máis tarde, non pui-
deron en cambio telas até moito tempo despois, cando a extensión e influxo daquel costume novo
–a existencia de armas sen sentido ou soporte persoal– pareceu esixir que esoutros reinos e territo-
rios posuísen tamén unhas armas propias.

A cuestión, polo que aquí interesa, é en efecto que o reino de Galicia non dispuxo nin puido
dispoñer naquela primeira etapa dunhas armas propias, pois non eran concibíbeis como tales, dada
a súa integración previa na monarquía leonesa. Os seus reis eran, ante todo, reis de León e usaban
o león de púrpura conforme o seu vello simbolismo –o leo fortis–, que logo perdería vixencia en favor
do seu máis coñecido carácter parlante. O uso deste sinal ou emblema comezara timidamente en
tempos de Afonso VII, o Emperador, desenvolveuse despois con Fernando II e reafirmouse por fin
en termos propiamente heráldicos con Afonso IX, como pode comprobarse nos seus selos ou no seu
coñecido retrato ecuestre do Tombo A compostelán7. A partir de entón e o mesmo que os propios
monarcas, os oficiais rexios –incluídos naturalmente os que exerceron a súa función en Galicia–
trouxeron tamén aquel emblema, pois eran as armas do rei e, ao mesmo tempo, representación
tamén da administración real. No seu notábel e novedoso estudo sobre as armas de Galicia, Jaime
Bugallal lembra moi oportunamente o caso de quen exercía como meiriño maior de Galicia polo
ano 1261, pois traía no seu selo un león, como constaba no desaparecido Tombo de Mondoñedo:
«et no sello andaa o imagen de león e as letras do sello dizían seu nome8...». A extensión e perma-
nencia deste costume intúese, polo que respecta a Galicia, noutros testemuños de orde menor e algo
máis tardíos. Entre eles, só por exemplo, o corpo de león que figuraba no signo de Pedro Domín-
guez, «notario jurado do conçelo de Milide» nas últimas décadas do XIII e primeiras do XIV9, ou as
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cinco cabezas de león –ou lobo– que nas súas armas trouxo un destacado e até hai pouco non ben
coñecido eclesiástico de orixe compostelá, don Gonzalo Pérez de Moscoso, que foi bispo de Mon-
doñedo entre os anos 1318 e 132710. Das armas deste último personaxe derivaríanse as traídas polos
seus colaterais, os afamados Mosquera, que máis tarde as transformaron nas consabidas moscas par-
lantes, e os propios Moscoso da Casa de Altamira, que modificaron aquela pauta de presentación e
preferiron traer unha soa cabeza, agora xa claramente de lobo, inspirándose acaso na simple proxi-
midade fonética co antropónimo Lopo>Lope, que adquiriría significación na liñaxe, como xa fixe-
ran outros –ben coñecido é o caso dos Haro biscaíños–, ou máis sinxelamente na coñecida lenda de
Dona Lupa11.

HOUBO UNHAS ARMAS PRIMITIVAS DE GALICIA? DA FÁBULA
Á HISTORICIDADE

Por ignorar até o máis substancial dos procesos que quedan enunciados, non foron poucos precisa-
mente os autores que ao longo do tempo creron que o emblema heráldico galego tivo unha orixe
remota, indeterminada, ou simplemente que con anterioridade puido haber outros de carácter
semellante e idéntica significación. Os historiadores dos séculos XVI e XVII, por exemplo, puxeron
en circulación fabulosas invencións, como a do tantas veces repetido «dragón verde en campo de
dourado», que o pouco fiábel Rodrigo Méndez Silva, cronista xeral de España, atribuíu aos reis sue-
vos de Galicia12. A fábula, que chegou a gozar de certo crédito, deu paso moito despois a outros
supostos de aparente historicidade, pero finalmente igualmente desenfocados. Saliento, entre eles,
o defendido a fins do pasado século XIX por Bernardo Barreiro, o prestixioso editor e director de
Galicia Diplomática, quen creu recoñecer unhas presuntas armas de Galicia na cruz pelaxiana que se
representou con insistencia nas moedas dos reis asturleoneses, o que non merece crédito nin consi-
deración, pois aquela representación non só remite a unha época anterior á aparición dos emble-
mas heráldicos, senón que se documenta ademais –non podía ser doutra forma– en case toda a
numismática europea medieval, onde permaneceu vixente até xa entrado o século XVIII; na espa-
ñola aínda seguiu usándose nas moedas fraccionarias do XIX para compoñer o cuartelado real, a imi-
tación dos signos rodados medievais13. 

A errónea identificación de Bernardo Barreiro foi, en boa medida, unha resposta á posición que
pouco antes sostivera Manuel Murguía, quen con mellor criterio e moita maior prudencia se atre-
vera a rexeitar incluso a soa posibilidade de que o reino galego dispuxese dunhas armas propias con
anterioridade ás que usou nos séculos modernos. A substancia do seu argumento era, a pesar da súa
imprecisión, totalmente inapelábel: «que tales escudos y emblemas no empezaron a ser generales
hasta últimos del siglo XI», engadindo ademais que Galicia «no se sabe que los haya usado»14. Non
obstante, equivocouse ao aceptar despois aquela posibilidade, que concretou erroneamente ademais
na imaxe de «Santiago en seu cavallo, e con una espada enlla mano derecha, e en la mano izquier-
da una seña, e una cruz encima, e por señales veneras», o que non era outra cousa que o selo usado
polo Cabido compostelán até o ano 1285, en que se acordou a súa substitución por un novo e dife-
rente15. O feito, alegado por Murguía, de que aquela imaxe sixilada –non heráldica certamente– se
completase coa inscrición SEYELLO DA IRMANDADE DOS REINOS DE LEON E GALICIA e
servise, precisamente, para validar dúas escrituras de irmandade destes dous reinos co de Castela nos
anos 1282 e 1295, non indica nada nin moito menos permite deducir a significación heráldica pre-
tendida16. Pero o importante é que, a pesar da súa enganada interpretación, Murguía rendeuse por
fin á evidencia da ecuación parlante, baseada na proximidade fonética. O primeiro paso, aínda for-
zado, consistiu en afirmar que «a pesar de ser tradicional esta representación, llegó un momento en
que las armas de Galicia cambiaron y en vez de simbólicas que eran se hicieron parlantes...». O
segundo, máis preciso e certeiro, foi xa recoñecer –inspirado sen dúbida na paronomasia anticipa-
da por Pascasio de Seguín a mediados do XVIII– «que así como en el escudo de León campeaba el
león y el castillo en Castilla, Galicia, o mejor dicho Calicia, tomó por divisa el cáliz17...».
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A ORIXE INGLESA DUNHAS ARMAS PARLANTES. GALICE & CALICE

Aínda que certamente non se produciu a substitución dunhas armas simbólicas por outras parlan-
tes, pois o que naquel selo se contiña non eran de ningún modo as armas de Galicia, a intuición
final de Murguía respecto á aparición dunhas armas propias de sentido parlante é en efecto correc-
ta. O que ocorreu, conforme o que xa quedou dito, é que ao avanzar o século XV os reinos e terri-
torios que figuraban nos ditados rexios, pero que carecían de representación heráldica propia,
diferenciada, comezaron a traer tamén escudos sen soporte persoal18. Este proceso, iniciado entón,
resolveuse a través de procedementos diversos. Un deles foi a directa aceptación das armas que lles
foran atribuídas desde fóra e cuxa vida até entón só se desenvolvera en armoriais e portolanos. E
este foi xustamente o caso, entre outros, do vello reino de Galicia.

Hai un par de décadas o tema mereceu a atención de Faustino Menéndez Pidal, quen tivo a for-
tuna de precisar por fin non poucas circunstancias respecto á orixe e primeira evolución das armas
atribuídas a Galicia19. De entre todas elas cabe destacar, en primeiro lugar, que o seu nacemento se
produciu en terras afastadas, probabelmente en Inglaterra, no último terzo do século XIII. Nesta con-
torna xeográfica e temporal recoñécese, cando menos, o máis antigo testemuño destas nun coñeci-
do armorial identificado hoxe polo nome de quen foi o seu último propietario: é o Segar’s Roll, que
estaba constituído por unha tira de pergameo enrolada –un auténtico roll of arms– de 2,97 metros
de lonxitude e 15 centímetros de ancho, onde o seu autor recolleu un total de 221 escudos, dispos-
tos en filas de catro, e suponse a súa composición arredor do ano 128220. Aínda que o orixinal se
deu por desaparecido xa a mediados do século XVII, del fixéronse varias copias –catro polo que pare-
ce–, algunha delas en facsímile: así é, en efecto, a que se conserva no College of Arms, que foi exe-
cutada directamente do orixinal cara ao ano 1600 e que aquí se reproduce por vez primeira
(Fig. 1)21. No folio 26 desta copia fiel atribúese como propio dun suposto Rey de Galyce a que foi
–ségueo sendo aínda– a máis temperá formulación das sinxelas armarías parlantes que, só a partir
das últimas décadas do século XV, comezaron a ser aceptadas dentro de Galicia como propias do
reino; isto é, «de azur, las tres copas [non cubertas] de oro»22. 

Esta temperá atribución heráldica consolidaríase ao longo dos dous séculos seguintes grazas á súa
repetición noutros armoriais; confírmano dous testemuños máis tardíos, pero aínda anteriores á che-
gada destas armas a Galicia. Son, como apunta Jaime Bugallal, os que se reproducen en dous armo-
riais europeos recompilados moi pouco antes de mediados do século XV: o Armorial Bergshammar,
composto en Güeldres ou acaso en Brabante entre os anos 1435 e 1450 e conservado nos arquivos
nacionais de Estocolmo (Fig. 2)23, e o Armorial Gymmich, datado arredor de 1445 e conservado pola
súa vez na Biblioteca Real de Bruxelas24, onde agora se brasonan de «azur y el copón (copa cerra-
da y con remate crucífero) de oro», confirmando a súa atribución a un suposto coninc van Galiscien
(Fig. 3)25. Estes tres testemuños, pero sobre todo o primeiro, abondan para comprender a opinión
coincidente dos heraldistas europeos, que sempre presentaron o escudo galego como exemplo típi-
co de armarías parlantes. Así opinaron, entre outros, o belga Gevaert, o inglés Woodward, o ale-
mán Spener... e, xa máis afastadamente, os franceses Palliot ou Menestrier, para os que non había
dúbida respecto á ecuación fonética Galice & Calice que se dá na lingua anglonormanda26.

Pero, como é natural, o primeiro que elixiu a figura do calice como armas Galice –posibelmente
o propio autor do Segar’s Roll– non pretendeu crear unhas armas para que fosen usadas realmente,
nin sequera puido imaxinar que isto terminaría ocorrendo así. En realidade, a súa intención non
puido ser outra que a simple atribución dunhas armas a un reino afastado ou máis exactamente ao
titular deste, polo necesario soporte persoal, a fin de enriquecer ou completar a súa compilación,
que iso e non outra cousa eran os chamados armoriais ou rolls of arms. Aclaro, neste sentido, que a
primeira razón de ser deste tipo de manuscritos era simplemente reunir ou coleccionar as armarías
portadas polos máis famosos cabaleiros e príncipes, cuxos nomes e fazañas eran coñecidas e cele-
bradas por todos, de modo moi semellante ao que ocorre no noso tempo entre os seguidores de cer-
tos deportes, que acostuman reunir en álbums os retratos, emblemas e cores dos máis coñecidos
xogadores e equipos27. Porén, por esta vía, aquel primeiro costume tendeu aos poucos á esaxeración
e na segunda metade do XIII a práctica habitual consistiu xa en mesturar as armarías deses persona-
xes famosos coas de ficción, que se atribuían a reis famosos de épocas anteriores, a reis de territorios
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Fig. 2 (esquerda)
Armorial Bergshammar, nos
arquivos nacionais de
Estocolmo (ca. 1435-
-1440)

Fig. 3 (dereita)
Armorial Gymmich, na
Biblioteca Real de Bruxelas
(ca. 1445)

afastados ou míticos ou a heroes da tradición literaria28. Compréndese así que no encabezamento
do Segar’s Roll, xunto ás armas que se atribúen ao suposto Rey de Galyce, figure unha importante
selección deste tipo de armarías. Alí están, en efecto, as do Prester Johan, o Rey de Jherusalem, o
Rey de Constantinoble, o Rey de Grece, o Rey d’Almayne, o Rey de Fraunce, o Rey d’Engleterre, Seynt
Edman le Rey, Seynt Edward le Rey, o Rey de Nauarre, o Rey de Palialogre, o Rey de Danemarche... E
entre elas, tamén, as propias do Rey de Espaynge, ao que se atribúe o celebérrimo cuartelado real cas-
telán-leonés, o que non cabe situar no mesmo plano daqueloutras atribucións imaxinarias, senón
como un eco máis –houbo outros moitos– da vella e coñecida aspiración dos monarcas castelán-leo-
neses, nos que sempre se recoñeceu o sentido de «rei de reis» dentro da idea plural de España que
rexía nos séculos medievais. Esta pretensión xurídica figura nun gran número de textos e, con toda
claridade, resumida nunhas breves palabras de don Rodrigo Sánchez de Arévalo, historiador, xuris-
ta e destacada personalidade da igrexa española de mediados do XV:

Primun quidem atque principale Hispaniae regnum illud est quod hodie Castellae et Legionis vocatur,
quod centrum Hispaniae est et a quo caeterorum regnorum reges usque in hodiernum diem derivati sunt29.

Tras ser copiadas unha e outra vez nos armoriais estranxeiros, o coñecemento da existencia das
armas atribuídas ao suposto Rey de Galyce chegou tamén a España, onde os novos costumes permi-
tiron que fosen rapidamente aceptadas, incluso dentro do propio reino galego. Pero este feito, como
tantos outros, non se produciu nun só momento nin a partir dun só testemuño. O proceso, polo que
hoxe se sabe, puido moi ben iniciarse arredor do primeiro que nos é coñecido: un armorial manus-
crito composto a fins do século XV por Diego Hernández de Mendoza, quen describe e debuxa
«grand parte de las armas de los nobles y hijosdalgo de los rreynos de Castilla y de otros reyes y prín-
cipes que ay por el mundo»; en total, preto de douscentos escudos, entre os cales figuran os perten-
centes a dúas decenas de familias históricas galegas. As do reino de Galicia, que encabezan esta
última serie, brasónanse agora, cun rudo debuxo sen cor, como «una custodia [xa non a copa ou cáliz
cuberto anterior] de oro en campo colorado» (Fig. 4), o que explica que no texto non se aluda xa a
aquel sentido parlante orixinal, senón á nova interpretación eucarística que ao final terminaría por
outorgarlle a súa carta de natureza:
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Fig. 4
Armorial de Diego
Hernández de Mendoza, na
Real Biblioteca de El
Escorial (ca. 1497)

Las quales armas son de grand eçelencia, que después de la cruz de Iheruzalém éstas son las más san-
tas, que asy como la cruz sostuvo el cuerpo de Ihesuscristo, Nuestro Señor, asy la custodia todos días guar-
da y tiene ensy la hostia consagrada, que es cuerpo de Nuestro Redentor30. 

Todo parece indicar que, no proceso de repetición e identificación da forma gráfica, a ecuación
fonética Galice & Calice, que a inspirara e sustentara na súa primeira etapa, quedara relegada e final-
mente literalmente esquecida31. Desta maneira, cando aquela forma gráfica –o copón ou cáliz
cuberto– comezou a aceptarse aquí como representación heráldica do reino de Galicia, relacionou-
se –entendeuse e explicouse– co famoso privilexio eucarístico lucense e deu paso, ao mesmo tempo,
ao brasonamento do cáliz como custodia ou viril, aínda que a súa formulación gráfica como tal aínda
tardaría un tempo en impoñerse.
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A IGREXA DE LUGO OU A CASSA SOLARIEGA DAS ARMAS DE GALICIA

Na súa célebre Argos Divina, impresa postumamente en 1700, ao tratar de «quan singular preemi-
nencia es la de la Cathedral de Santa María de Lugo en tener manifiesto continuamente el Sanc-
tísimo Sacramento», o cóengo Juan Pallares y Gayoso atreveuse a remontar a orixe desta a un
tempo inmemorial, intuíndo –ou desexando crer– que puido ser decretada nos concilios lucenses
dos anos 444 e 569. Esta antigüidade, aceptada sen dificultade por aquel entón, permitiríalle soster
deseguido a exclusividade do famoso privilexio, fronte ao que defendían outros importantes auto-
res, como Gil González Dávila ou Ambrosio de Morales, os que o estendían a outras igrexas, aínda
que principalmente á de San Isidoro de León32. Pero a pretensión sostida por Pallares non era nova,
senón que viña de antigo; dela, por exemplo, xa se fixeran eco outros moitos autores, como Mauro
Castellá Ferrer33, Rodrigo da Cunha, bispo e historiador da diocese do Porto34, ou o licenciado
andaluz Bartolomé Sagrario de Molina; este último, o máis temperán de todos, fíxoo na súa apolo-
xética Descripción del Reyno de Galizia –a primeira edición puido ser impresa en 1545 ou acaso en
1535– e tomouna, ademais, como tema da oitava que dedicou á cidade de Lugo: 

En esta ciudad tampoco no callo
estar descubierto en la yglesia mayor 
el Sacramento sin más cobertor
que en otras yglesias tal cosa no hallo.
La causa y secreto queriendo alcançallo
de estar ansí puesto tan gran sacramento
algunas se dizen, mas la que yo siento
es lo mejor contino adorallo35.

Referencias como esta e argumentacións como a de Pallares, que nunca sería reforzada pero si
repetida con insistencia, levaron a Antolín López Peláez a indagar na cuestión e precisar que as pri-
meiras mencións indubidábeis á «singular preeminencia» lucense se remontaban a moi pouco des-
pois de mediar o século XVI. Referíase, en concreto, á doazón perpetua outorgada á catedral lucense
o 18 de xuño de 1562, polo abade de Santo Estevo de Ribas de Miño, «para las lámparas que ordi-
nariamente han de arder ante el Santísimo Sacramento que está en la Capilla Mayor», e á incor-
poración á fábrica da mesma catedral o 16 de decembro de 1567, polo bispo don Fernando de
Velosillo, do préstamo de San Sadurniño de Piñeiro, para contribuír coas súas rendas á iluminación
da lámpada «del Santísimo Sacramento, que está descubierto en la Capilla Mayor»36. Pero estas
dúas primeiras referencias documentais, que non contradín a posíbel existencia dun privilexio ante-
rior, poñen de manifesto a existencia dunha tradición ou costume xa consolidado naquel entón. E
o certo é, como precisou Jaime Delgado non hai moitos anos, que a chegada do culto eucarístico a
Lugo se produciu, con especial magnificencia, en 1107, case medio século despois da herexía sacra-
mentaria –ou anti-sacramentaria– de Berengario, en cuxo desagravio naceu. E aínda máis, que os
comezos da exposición permanente propiamente dita deben rastrearse nun tempo algo posterior,
aínda que dentro dun marco cronolóxico ben definido: nin antes do ano 1336, cando aquela se ini-
cia –tras a procesión do Corpus Christi– sobre o altar maior da catedral alemá de Minden, nin des-
pois do ano 1534, cando Cornelio de Holanda dispuxo un orificio circular no sagrario do novo altar
maior da catedral lucense, a fin de dispoñer a hostia para a adoración dos fieis37. A coincidencia ou
proximidade deste último feito coas noticias achegadas por López Peláez e, sobre todo, co trans-
cendental concilio tridentino, comezado no ano 1545 e concluído no 1563, non pode ser froito só
dunha simple casualidade. Neste sentido, non está de máis lembrar aquí que en Trento, fronte ás
teses protestantes que negaban a transubstanciación, fixouse a doutrina eucarística da Real Presen-
za, da cal se derivou xustamente a exposición e adoración do Santísimo Sacramento.

Este contexto ideolóxico explica moi ben a irrupción do tema eucarístico nas armarías galegas,
dunha parte a través da directa reinterpretación do emblema parlante atribuído a Galicia séculos
atrás e por entón recentemente chegado a ela, e doutra coa adopción dun sinal heráldico de idén-
tico carácter e semellante disposición polo Cabido catedralicio lucense. Respecto a esta última non
parece aventurado conxecturar que a súa adopción se puidese producir moi ben nestes mesmos
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momentos ou acaso só un pouco antes. Desde logo, os primeiros testemuños en pedra –tales como
algúns dos conservados hoxe no Museo Provincial de Lugo (Figs. 5-6)– parecen confirmar esa cro-
noloxía, o que permitiría supoñer que a adopción do emblema capitular lucense non se produciu en
coincidencia co proceso de aceptación do cáliz parlante como armas de Galicia, cuxos primeiros
pasos son anteriores, senón precisamente ao seu propio influxo. Esta posibilidade xa foi intuída por
Adolfo de Abel Vilela hai algúns anos, aínda que a partir só da paralela evolución estilística de

ambos os emblemas, o que segundo o meu parecer non di nin demostra nada neste sentido. En rea-
lidade, máis alá da deliberada imitación, que tanta parte tivo sempre no desenvolvemento das arma-
rías, esa paralela evolución formal explícase suficientemente en razón tan só da súa proximidade
gráfica e, sobre todo, da idéntica carga simbólica que ambos os emblemas soportaban38. 

De calquera maneira, o uso do sinal capitular lucense estendeuse moi rapidamente ao propio con-
cello da cidade, que o dispuxo xa dentro dun escudo e enriqueceuno despois –parece que antes inclu-
so de concluír aquel século– co castelo, trocado máis tarde por razóns estéticas nunha simple torre
torreada, acompañado de dous leóns (Fig. 7). A adición destas novas figuras foi motivo de diversas
interpretacións. Uns creron ver na primeira delas unha alusión ao vello castelo de Lugo; outros, pola
súa vez, á famosa torre Augusta, ou de Augusto César, que foi «nombre antiguo de la ciudad», e non
poucos, por fin, unha representación heráldica alusiva á gran muralla de orixe romana. No que res-
pecta aos leóns, as interpretacións resultan aínda máis imprecisas –e moito menos críbeis–, posto que
para uns lembran aos pais do concilio atrás aludido39, mentres que para outros a referencia se esten-
de ao valor manifestado polos lucenses nas diversas ocasións que a cidade se viu acometida ao longo
da súa historia ou simplemente «a los valientes defensores de los derechos públicos y de las patrias
libertades»40. Fronte a tan dispares interpretacións, todas inconsistentes e inoportunas coa coñecida
realidade das armarías, a máis axustada na miña opinión é a que non hai moitos anos propuxo J.
Bugallal, quen relacionou estas figuras coas armas portadas por un gran personaxe do último terzo do
trescentos: o conde don Pedro de Trastámara, condestábel de Castela e fillo do malogrado mestre don
Fadrique, irmán enteiro do rei Henrique. Non obstante, non parece moi probábel que o motivo da
incorporación destas figuras ao emblema da cidade de Lugo fose exactamente, como apunta Buga-
llal, unha expresión de lembranza e homenaxe para o mencionado conde don Pedro II41. En primeiro
lugar, porque a relación deste importante personaxe coa cidade non foi de ningún modo relevante
nin grata, por máis que se apunte o seu posíbel enterramento na conventual franciscana de Lugo;
pero, tamén, porque non parece probábel que a súa lembranza permanecese viva –nítida– na memo-
ria dos lucenses, agás entre algún erudito da historia e, ademais, de forma moi vaga. En realidade, é

Esquerda:
Figs. 5-6
Museo Provincial de Lugo.
(Debuxos de X. A. García
G. Ledo)
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Arriba:
Fig. 7
Museo Provincial de Lugo.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

moito máis fácil pensar que as armas daquel importante personaxe –que eran «de Castilla mantela-
do de León»; é dicir, un castelo e dous leóns– quedarían esculpidas ou representadas nalgún lugar do
vello castelo de Lugo, cidade que padeceu o seu poderoso influxo, e que dous séculos despois, esque-
cida a súa orixinal significación, aquelas adquirisen un novo sentido como representación da cida-
de42. Do dito, en calquera caso, naceu por fin a moderna presenza da torre torreada e os dous
pequenos leóns como complemento do cáliz e a Sagrada Forma, dispostos no xefe do escudo a modo
de homenaxe ou dependencia á Igrexa lucense e, secundariamente, como testemuño recoñecido da
senlleira devoción eucarística lucense.

Co paso do tempo, as armas da cidade de Lugo incorporarían aínda dous novos elementos. En
primeiro lugar, os dous anxos custodios ou adoradores, que deberon aparecer algo antes de mediar
o século XVII, pois son mencionados xa por Rodrigo Méndez Silva43 e figuran na cuberta das Cons-
tituciones Synodales del Obispado de Lugo, impresas en Madrid o ano 1675. A súa exhibición pública
consta, ademais, nas honras fúnebres celebradas na catedral de Santiago pola raíña María Luísa de
Borbón; recólleo así na súa relación o rexedor compostelán Mateo de Cisneros y Figueroa:

Una matrona bañada en llanto, con un escudo partido por el medio y por armas un viril con una hos-
tia asistida de dos angeles y una torre con dos leones y esta letra: Deducant oculi nostri lacrimas. Y por
mote: Buscad lágrimas, ojos, que a mal tanto Un Miño es poco llanto44. 

Malia iso, algúns anos despois Pallares y Gayoso, que era lectoral no propio Cabido lucense,
negaría sen melindres esta incorporación45. Isto permite sospeitar que a adición foi, unha vez máis,
resultado dun proceso que tardou certo tempo en afirmarse46. Hai dous importantes antecedentes
que merecen ser lembrados: o primeiro é o xa mencionado sagrario da catedral lucense, obra de Cor-
nelio de Holanda, datado en 1534, onde os dous anxos adoradores sosteñen o teito da construción
que contén o copón e o aro expositor da hostia, todo soportado por tres pequenos querubíns; o
remate da tapa do copón, por outra parte, exhibe outra importante representación: un cáliz flan-
queado polos dous anxos adoradores. O outro testemuño, máis tardío e menos revelador, é xa o escu-
do que figura na chamada Torre do Reloxo da catedral lucense, onde o cáliz está soportado por un
querubín, o que agudiza o desenvolvemento vertical do cáliz e a hostia. Con todo, a introdución
dos anxos custodios no escudo lucense e por mimetismo no propio de Galicia –ou acaso á inversa–,
aínda que serviu para recalcar a súa carga simbólica, no caso de Lugo tivo sobre todo un sentido
estético. Refírome, claro é, á súa utilidade para reencher e equilibrar simetricamente os espazos ocos
do campo que provocaba o desenvolvemento vertical do cáliz sumado da hostia. 

O último complemento que se incorporaría ao emblema lucense foi xa a alma da divisa alusiva
ao Santísimo Sacramento: Hoc, hic, mysterium firmiter profitemur, que atopou acomodo nunha bor-
dadura e que, en realidade, non era máis que unha lixeira modificación do célebre Hoc mysterium
firmiter profitemur ideado nos comezos do século XVII por un dominicano galego, Hernando de Ojea,
para dispoñer ao pé do escudo correspondente ao Mapa do Reino de Galicia, gravado na máis famo-
sa obra de Abraham Ortelio, o Theatrum Orbis Terrarum, e impreso en Antwerpen, acaso xa en
160347. Esta última adición, tan axustada ao gusto das armarías españolas, pero moi pouco afortu-
nada a partir do punto de vista heráldico, serviu para acentuar a identificación do emblema lucen-
se coas armas de Galicia e, en consecuencia, para dar carta de natureza á condición exhibida pola
Igrexa de Lugo como a cassa solariega destas últimas, o que indirectamente serviu tamén para con-
sagrar a súa reinterpretación eucarística.

O PROCESO DE ACEPTACIÓN E RELECTURA DAS ARMAS DE GALICIA

Aínda que non é posíbel precisar cal foi o momento da chegada a Galicia do emblema parlante que
se lle atribuíra a fins do século XIII en terras estrañas, é fácil supoñer que debeu ser algo anterior ao
da súa compilación por Diego Hernández de Mendoza, cuxo armorial segundo se anticipou puido
compoñerse entre 1492 e 1497. O feito, tamén comentado atrás, de que neste armorial se dispoña
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un só moble e se aluda xa á nova significación eucarística do emblema parece confirmar este supos-
to; tamén permite imaxinar que o proceso de aceptación daquelas armas dentro de Galicia puido
comezar algo antes e ser, ademais, moi rápido. 

Esta cronoloxía pode conciliarse sen moita dificultade co primeiro testemuño aquí conservado.
Refírome á labra con cinco copas pechadas que se dispuxo, xunto ao cuartelado real e as armas pro-
pias do concello de Betanzos, sobre unha das antigas portas desta cidade, a chamada Porta da Vila,
e cuxa feitura non parece aventurado situar aínda no propio século XV, incluso nos últimos anos do
reinado de Henrique IV, como expresión da súa condición de reguenga e acaso con motivo da con-
cesión ou confirmación do seu título de cidade por este último monarca48. Apoian esta hipótese os
distintos detalles estilísticos, particularmente a forma dos escudos e da coroa que timbra o cuarte-
lado real, aínda sen a adición da granada parlante alusiva ao reino nazarí, así como tamén as pro-
pias formas e grafías da inscrición que discorre pola parte inferior daqueles e cuxa tipoloxía non
parece apartarse da acostumada naqueles tempos (Fig. 8)49.

É moi probábel que este modelo de tres escudos –o do rei, o do reino e o da cidade– servise por
aquel tempo para ornar as portas principais de moitas outras cidades e vilas galegas. Esta mesma dis-
posición, cando menos, apréciase aínda hoxe sobre a chamada Porta de Carlos V, en Viveiro, que
comezou a labrarse varias décadas despois, en 1543; aquí, en efecto, as armas do Emperador, acolli-
das pola aguia bicéfala, presiden o conxunto, coas de Galicia á súa destra e as da vila –unha ponte
superada dun león pasante– á sinistra (Fig. 9)50. Por entón, non obstante, xa empezaran a afirmar-
se as representacións cun só moble, que desprazarían definitivamente as antigas disposicións de
sabor medieval con tres ou cinco copas. Desta nova pauta de presentación, inaugurada no mencio-
nado armorial de Diego Hernández de Mendoza, consérvanse en Galicia varios testemuños, aínda
que a formulación gráfica do seu moble principal sexa diferente: no vestíbulo do concello betan-
ceiro, por exemplo, disponse unha soa copa ou copón cuberto, pero recalcando xa o seu carácter de
«custodia» ao figurarse no seu centro o perfil da hostia consabida (Fig. 10), mentres que na coru-
ñesa Porta de San Miguel, aberta en 1595, a representación inclúe xa a fórmula do cáliz sumado da
hostia (Fig. 11), exactamente igual que nas existentes na fachada principal do Antigo Hospital Real
de Santiago, labradas ao pouco de mediar a centuria seguinte (Fig. 12). 
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Fig. 8
Antiga Porta da Vila.
Betanzos. A Coruña.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

Fig. 9 (esquerda)
Porta de Carlos V. Viveiro.
Lugo. (Debuxo de X. A.
García G. Ledo)

Fig. 10 (centro)
Casa do Concello.
Betanzos. A Coruña.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

Fig. 11 (dereita)
Porta de San Miguel. A
Coruña. (Debuxo de X. A.
García G. Ledo)

Estes e outros testemuños –entre eles figurarían tamén os numismáticos51– poñen de relevo a
rápida penetración do emblema en Galicia e, a través das diferenzas formais, a tendencia a acentuar
a súa reinterpretación eucarística, cuxo poderoso influxo inspiraría, tamén por aquel entón, a nota
complementaria que Molina dispuxo baixo a xa reproducida copla de arte maior dedicada á igrexa
lucense: 

En ninguna yglesia de España se vee lo que en esta: que es estar a la contina en el altar mayor descu-
bierto el Sancto Sacramento: dos razones se dan. La una es que teniendo los arrianos cierta herética opi-
nión sobre la consagración: el concilio que la confundió, se vino a fenecer en esta ciudad, que entonces
era de las insignes de España. La otra razón es y más verdadera, que antes que España se perdiesse, se tenía
en todas las yglesias en general el Sacramento descubierto: y después de aquella total destruición, quando
los pueblos se tornaron a recobrar, en memoria de aquella tan gran pérdida se tiene cubierto hasta hoy
como vemos: y como esta ciudad no fue perdida, ni los moros la pudieron tomar por su grandeza y fuerça,
se quedó con la costumbre que de antes avía: en cuya memoria está ansí descubierto a vista de todos. Sanc-
ta cosa es poderlo adorar cada ora visiblemente: más quanto al acatamiento que se le deva tener, ni alabo ni
repruevo el estar descubierto: esta postrera es la verdadera razón y de aquí este reyno tiene por armas una
ostia en un cáliz52.

Como se comproba aquí, a reinterpretación relixiosa –eucarística– do vello emblema parlante
gañara terreo ao longo da primeira metade do século XVI. Só algunhas décadas despois, cara ao 1572,
o crego conquense Baltasar Porreño poñíaa de relevo con naturalidade no seu famoso Nobiliario apo-
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Fig. 12
Antigo Hospital Real.
Santiago de Compostela.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)



logético, ao escribir que as armas de Galicia eran «una custodia de oro, en campo de sangre, con seis
estrellas a los lados con la figura del Santísimo Sacramento53...». E nos primeiros anos do século XVII

percíbese o paso definitivo, cando o dominicano Hernando de Ojea dispuxo no escudo a custodia
barroca e, ao pé deste, a divisa xa lembrada, o que serviu para acentuar aínda máis aquela reinter-
pretación. O novo aditamento, matizado despois como In hoc misterium fidei firmiter profitemur, foi
reproducido por moitos autores e tratadistas galegos –entre eles Gándara, Pallares y Gayoso ou Pas-
casio de Seguín– e, ao cabo, alcanzou tamén xeral aceptación. 

Malia todo, o momento da consagración formal ou oficial –xa non só literaria– da nova signifi-
cación eucarística debe atrasarse aínda até xa ben avanzado o século XVII. Foi, exactamente, o 27
de decembro de 1668, cando o Cabido da catedral de Lugo entregou ao Concello da cidade o
memorial preparado polo seu lectoral, Pallares y Gayoso, a fin de obter un donativo anual para ilu-
minación do Santísimo Sacramento. O memorial presentouse pouco despois, o 14 de xaneiro de
1669, diante das Xuntas do Reino de Galicia e a súa aprobación quedou materializada na coñecida
ofrenda anual das sete cidades galegas54. O argumento fundamental do Cabido lucense xiraba arre-
dor, precisamente, do seu senlleiro privilexio como inspiración das armas de Galicia:

De aquí tubo prinçipio y se originó borrar el dragón berde y león roxo (armas de los Reyes suevos que
al tiempo tenían en este Reyno su Corte) y trasladar al dorado campo del escudo de sus armas la ostia, no
dentro de basso sacramental, oculta (como mal pensaron historiadores modernos), sí sobre el cáliz o de
manifiesto en su custodia en claro testimonio y memoria eterna del ardor christiano y cathólico corage
con que este Reyno gallego defendió la presençia de Christo señor nuestro en la ostia conssagrada. Que
si las armas y divisas son las que aclaman las azañas, en lid tan sagrada mereçió Galiçia el lustre mayor de
las suyas labradas en la assitençia de las Cortes de tan antiguo conçilio con emulaçión devota de otro qual-
quiera Reyno, por no poder blassonar ninguno de mejor timbre en su escudo, que aunque de todos por la
subjeçión a la fee ynsignia de este Reyno es singular, y por tan propia y espeçial con radicado derecho a
prohivirla al escudo de otro Reyno en sentir de clássicos autores y jurídicas deçissiones hablando de la
marca propia de qualquiera artifiçe, armas de fundadores de capillas y señores del directo domino55.

Esta relectura relixiosa ou eucarística do emblema galego, consagrada así, é a que permaneceu
desde entón, exactamente como se fose esa e non outra ben diferente a que inspirou a súa primei-
ra conformación. Pero esta aceptación popular non impediu que co tempo xurdisen novas rein-
terpretacións simbólicas. Xa a mediados do século XVIII, por exemplo, o P. Pascasio de Seguín daría
pé para a posta en circulación doutra de carácter moi diferente, vinculada á fisterra galaica –o sol
que camiña cara ao seu solpor no océano–, que nun momento posterior incluso chegaría a influír
nas mesmas representacións heráldicas56. Máis modernamente obtivo tamén certo eco outra deri-
vación do tema eucarístico, que vinculaba a orixe do emblema co célebre milagre do Cebreiro, o
que pola súa vez se materializaría na versión galega da lenda do Santo Grial; estoutra relectura,
impulsada ao pouco de comezar o pasado século por Said de Armesto e aplaudida deseguido por
importantes figuras da intelectualidade galega, como Arias Sanjurjo, Vilar Ponte, Cabanillas ou
Risco, tamén tivo o seu reflexo nas representacións heráldicas –o chamado cáliz románico ou
milagreiro– e, ao cabo, chegou incluso a gozar dun certo apoio na disposición adicional segunda
da Lei de símbolos de Galicia57.

A EVOLUCIÓN DAS FORMAS CONSTITUTIVAS DAS ARMAS DE GALICIA

A miúdo, ao contemplar un emblema heráldico, os non versados na materia –e algún suposto
entendido tamén– tenden a aceptar inconscientemente, sen máis, que sempre foi así ou que antes
non puido ser doutra forma. Pero a realidade é xustamente a contraria; polo seu carácter de signos,
os emblemas heráldicos evolucionan, modifícanse case como se dun ser vivo se tratase. Como pre-
cisión oportuna á cuestión abondará lembrar aquí, en primeiro lugar, que os cambios máis acusados
e transcendentes a partir do punto de vista emblemático son, naturalmente, os que afectan o terreo
das significacións, posto que a partir do momento mesmo en que comeza a ser usado, o emblema
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vive xa nas súas propias representacións, adquire significacións novas, sentidos diferentes, que co
tempo ás veces chegan a ocultar incluso o motivo –a «lectura»– que explica a súa primeira confor-
mación. No terreo do formal, por outra parte, os cambios poden resultar moito máis perceptíbeis
para os que os contemplan, malia que os máis frecuentes son xustamente os que carecen de rele-
vancia emblemática. Refírome, claro é, aos puramente estilísticos, que son os que se derivan da
maior ou menor pericia do artista e, en última instancia, os que veñen impostos polas modas ou
valores estéticos asumidos en cada momento ou lugar. Non obstante, hai outros cambios de carác-
ter formal que emanan do valor significante do emblema, posto que ao vivir nas súas representa-
cións –isto ocorrería sobre todo na primeira etapa do fenómeno heráldico– tende tamén a facerse
eco desa sucesión de lecturas novas, engadidas, incorporando elementos alusivos ou introducindo
simplemente modificacións ou cambios expresivos nos mobles xa existentes.

As armas do reino de Galicia, como é notorio, non foron de ningunha maneira unha excepción,
pois modificáronse profunda e reiteradamente ao longo do tempo. Nas páxinas anteriores viuse xa
como o seu orixinario sentido parlante quedou postergado, literalmente esquecido, antes incluso da
súa chegada a Galicia e de iniciarse o proceso da súa relectura eucarística, facilitada polo poderoso
influxo do senlleiro privilexio lucense; logo virían tamén outras ampliacións da súa significación,
novas interpretacións. No plano do formal, os cambios foron igualmente significativos, explicábeis
en primeiro lugar pola soa inconsistencia das pautas de presentación e, despois, como expresión
deses sentidos novos. Explícase así a inestabilidade na súa composición e deseño, apreciábel xa nas
primeiras representacións, onde varían a combinación cromática –campo azul, colorado58, branco59

ou amarelo60–, o número de copas –tres, unha ou cinco– ou o propio deseño destas últimas, unhas
veces abertas, pechadas ou cubertas outras. Pero fronte ao que adoita crerse e a pesar do moito que
se escribiu na súa contra, este tipo de variacións careceron de significación heráldica. É dicir, non
só unhas e outras variantes representan naturalmente unhas mesmas armas, senón que esa mesma
inestabilidade se explica pola aludida inconsistencia das pautas de presentación, por entón aínda
supeditadas a esixencias de orde estética ou ornamental; entre elas, cabe mencionar a frecuente
correlación entre simple forma do soporte –escudos triangulares, rectangulares ou cuadrilongos– e
o número de mobles que se dispoñen sobre o campo, posto que na primeira etapa das armarías a sig-
nificación aínda non se baseaba no número, senón unicamente na figura emblemática; neste caso,
pois, só na copa ou cáliz parlante.

O descoñecemento de todas estas circunstancias, que din moito de como foron, como se desen-
volveron e como se percibiron realmente os emblemas heráldicos, deu pé a acendidos debates eru-
ditos e á posta en circulación dunha infinidade de interpretacións, normalmente inoportunas. No
seu coñecido estudo, loábel pero en moitos aspectos tamén desenfocado, César Vaamonde Lores
extracta varios parágrafos da historia manuscrita do P. Álvarez Sotelo, que serven aquí para ilustrar
a variedade das representacións e, en particular, o desagrado que iso producía entre os autores de
comezos do XVIII, por entón empeñados xa en fixar as «verdaderas y únicas» armas de Galicia: 

Han sido también estas las causas porque los escritores naturales de España y extranjeros tan varia-
mente las describieron y pintaron oficiales de estas artes, porque unos pusieron la Hostia oculta dentro
de un cáliz o vaso Sacramental, y en la cubierta una cruz. Otros han puéstola patente en la cabeza del
cáliz, equivocándolas con las de la antiquísima y nobilísima ciudad de Lugo, como las tiene el escudo
Real en las casas consistoriales de Orense. Otros con más acierto pusiéronlas en un viril, como se ven en
el frontis del consistorio de Compostela. Pusieron otros por armas de Galicia una copa de oro en forma
de Cruz, orlada de otras seis menores, y otros discurrieron otras varias formas a estas semejantes. Nueva-
mente Fray Gregorio Argayz, prescindiendo de materias y formas, asignó por armas de este Reino la parte
más principal.

Todos los que las susodichas maneras o semejantes pintaron el escudo de Galicia, estuvieron muy lejos
de describirle como es o por ignorarle, o porque no quisieron movidos de siniestras pasiones, pues unos le
quitan el Augusto Sacramento y otros le ocultan. Otros afectando ignorar que nadie puede usar del Escu-
do Real sino con notable distinción, confunden el del Reino, con parte del de la ciudad de Lugo, y pudie-
ran más acertadamente con el de la de Mondoñedo. Otros quitan las cruces que la orlan y todos la
inscripción o mote suscrito. Atiendan, pues, ahora, para que adelante no puedan errar los ignorantes y nin-
guna disculpa tengan los maliciosos. Tiene el Reino de Galicia por armas o divisa, en campo encarnado,
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Fig. 13
Arco Triunfal do Emperador
Maximiliano I, debuxado
por Durero e gravado por
Hieronymus Andreä (1515)

timbrado de corona, una custodia de oro terminada en cruz, puesto dentro patente en un viril el Santísimo
Sacramento, órlanla seis cruces de oro, tres a cada lado en el mismo campo, iguales las varas recta y trans-
versal y pátulas las extremidades, y al pie de la custodia este epígrafe: Hoc misterium firmiter profitemur61...

O ton rechamantemente acedo destas pasaxes, que reflicten de forma moi expresiva o debate
iniciado nos primeiros anos do século XVIII, mantívose aínda até tempos relativamente recentes
con protagonistas ás veces moi destacados, como Bernardo Barreiro, Manuel Murguía e, xa nas
primeiras décadas do pasado século, César Vaamonde Lores. Pero o empeño deste último, que
defendía como «verdaderas y únicas» armas de Galicia as que traían o cáliz sumado da hostia,
logrou que por fin se consolidase esta disposición, en detrimento doutras que como ela tamén pre-
dominaran no pasado. 

COPÓN, CÁLIZ OU CUSTODIA

Non hai constancia de que a fórmula orixinal dos tres cálices ou copas, cuxa apari-
ción no último terzo do século XIII se documenta no Segar’s Roll, tivese continuida-
de despois, aínda que podería supoñerse que así foi, ao mesmo tempo que
evolucionaba para outras novas; entre elas, coñécese a que dispuxo cinco copas
cubertas ou copóns. Esta última é a que debeu chegar a Galicia na segunda metade
do catrocentos; consérvanse dela os dous testemuños de Betanzos e Viveiro que que-
dan mencionados. Pero, para entón, a relectura eucarística xa iniciara o seu camiño
e atopara unha fórmula nova máis axeitada nas representacións dunha soa copa
cuberta ou copón. 

Os primeiros testemuños destoutra fórmula gráfica, incluíndo ás veces un peque-
no remate crucífero, son os que figuran nos armoriais Bergshammar e Gymmich, com-
postos pouco antes de mediados do século XV. Despois, con ou sen ese remate,
perduraría longamente nas representacións executadas máis alá dos Pireneos, onde a
figura do copón non era de ningún modo estraña. Jaime Bugallal lembra algúns tes-
temuños significativos: o famoso Arco Triunfal do Emperador Maximiliano I, debu-
xado por Durero e gravado por Hieronymus Andreä no ano 1515 (Fig. 13)62, un dos
selos maxestáticos do césar Carlos, unha medalla conmemorativa coa imaxe deste
último, acuñada en 1521, e outras moitas representacións de estilo moi semellante
(Fig. 14). Atención especial merece, neste contexto, a xa mencionada Historia origi-
nis et succesionis regnorum et imperiorum a Noe usque ad Carolum V, que o culto car-
deal Otón de Waldburgo, bispo de Augburgo e receptor desta, lle regalou a Filipe II
–entón aínda príncipe– con motivo da súa viaxe triunfal polos territorios do Impe-
rio, en 1548. Neste manuscrito in-folio, fermosamente iluminado, inclúense varios
centenares de representacións heráldicas coidadosamente executadas; entre elas,
varias corresponden ás armas do reino de Galicia. Bugallal menciona unha en parti-
cular, presente na gran composición heráldica alusiva a Carlos I. Nela, a aguia impe-
rial, bicéfala, acolle sobre o seu peito o escudo cos cuarteis de Castela e León,
Aragón e Sicilia, Austria, Borgoña, Brabante, Flandres, Tirol e Granada, e reparti-
das sobre as plumas rémixes e caudais sesenta e sete pequenos escudos dos outros rei-
nos e señoríos do seu dominio; o de Galicia –de azur e o copón de ouro– figura no
centro da terceira pluma da ala dereita (Fig. 15)63. Entre as outras representacións que non son
mencionadas por Bugallal figura outra de carácter e dimensión semellante, pero cun mellor trata-
mento artístico; trátase dun conxunto presidido polos retratos e armas de Filipe o Fermoso, reduci-
das a Austria tan só, e de dona Xoana e Fernando o Católico, que se completa cos escudos atribuídos
con maior ou menor fortuna aos seus estados (Fig. 16)64. Outros testemuños do copón de mediados
do XVI, lembrados igualmente por Bugallal, localízanse no Wappenbuch gravado por Martín
Schrot65, así como no Wappenbuchlein do heraldista alemán Virgil Solis (Fig.17)66.
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Fig. 14
O carro triunfal de
Maximiliano (ca. 1515)
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Fig. 17 (arriba)
Virgil Solis,
Wappenbuchlein (1555)

Polo que parece, en efecto, a relectura eucarística do emblema galego determinou a evolución
do seu moble principal –e por entón aínda único– para fórmulas máis expresivas e rotundas. Oco-
rreu simplemente que o valor simbólico do cáliz cuberto ou copón, como «custodio» da Eucaristía,
xa non resultaba suficientemente expresivo para o home do Renacemento, que necesitaba insistir
na mensaxe, facela máis visíbel, máis directa. De aí a irrupción da alegoría do cáliz, que contén o
sangue do Redentor, sumado da hostia, cuxa presenza xa se insinuara –tal como se dun primeiro
ensaio se tratase– no centro do copón representado no vestíbulo do concello betanceiro. A nova
fórmula impoñeríase sen dificultade a partir das décadas centrais da décimo sexta centuria, pois apa-
rece reflectida xa na Descripción del Reyno de Galizia do licenciado Molina, como quedou recollido
máis atrás, e o seu eco increméntase nas obras de Mauro Castellá Ferrer, Rodrigo da Cunha, Mén-
dez Zarza, Cisneros y Figueroa, o licenciado Montenegro69... 

Fig. 15
Historia originis et
succesionis regnorum et
imperiorum a Noe usque
ad Carolum V (1548)

Fig. 16 (esquerda)
Historia originis et
succesionis regnorum et
imperiorum a Noe usque
ad Carolum V (1548) 

Este marcado protagonismo do copón ou cáliz cuberto nas representacións das armas de Galicia
pintadas ou gravadas no estranxeiro contrasta, non obstante, co escaso relevo que tivo nas executa-
das aquí. O seu testemuño máis temperán, convirá lembralo de novo, é o que se representa no xa
mencionado armorial de Diego Hernández de Mendoza, malia que o autor brasónao ambiguamente
co termo custodia67. Dun momento posterior, probabelmente de moi pouco antes de mediar o sécu-
lo XVI, é o que hoxe se atopa no vestíbulo do concello betanceiro, igualmente mencionado atrás. A
falta doutros testemuños posteriores permite supoñer que o cáliz cuberto ou copón deixou de ser uti-
lizado nas representacións heráldicas galegas; as dúas excepcións tardías –unha no palacio coruñés de
Capitanía, obra do século XVIII, e outra no antigo Hospicio de Madrid68– confirman a súa efectiva
postergación en favor dunha fórmula gráfica nova e máis axeitada á súa reinterpretación eucarística. 
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Fig. 19-22 (esquerda)
Capela das Reliquias.
Catedral de Santiago.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

Fig. 23
Museo Provincial de Lugo.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

O testemuño máis temperán do cáliz sumado da hostia localízase hoxe
na parroquia de Santa María de Sarandós, no municipio de Abegondo,
onde se dispón a modo de sinal brocante sobre o centro do xefe dun cuar-
telado real, labrado para conmemorar o paso –a estancia– polo lugar de
Filipe II, alá polo mes de xuño de 1554 (Fig. 18)70. Esta combinación,
acaso estreada entón, acadou rápida e xeral aceptación. Os testemuños
son, xa que logo, moi abundantes; entre eles saliento, pola súa significa-
ción, os catro escudos reais dispostos nos últimos anos do século XVI, ou
nos primeiros do seguinte, na Capela das Reliquias da catedral composte-
lá, aínda que aquí a fórmula non se dispón brocante, senón que se recolle
en cuarteis ou orixinais escudete (Figs. 19-22). De por entón son xa,
tamén, as primeiras representacións do cáliz sumado da hostia dentro dun
escudo ou soporte independente, como se viu xa na coruñesa Porta de San
Miguel, aberta en 1595, ou nas varias representacións da magnífica facha-
da do antigo Hospital Real de Santiago, labrada medio século despois. 

Pero, ao avanzar o século XVII, esta fórmula nova comezou a ceder pro-
tagonismo en favor da custodia barroca, que conectaba máis e mellor cos
gustos do momento, conforme o que queda sinalado71. O testemuño máis
temperán destoutra figura cargada de simbolismo é posibelmente unha
labra mindoniense conservada hoxe no Museo Provincial de Lugo (Fig.
23). Cronoloxicamente non moi afastadas dela son, así mesmo, outras dúas senlleiras representa-
cións: a xa mencionada de Hernando de Ojea no Mapa do Reino de Galicia de Abraham Ortelio,
moi difundida, e a que inclúe Pedro Texeira na súa famosa e xa anotada Descripción de España y de
las costas y puertos de España, concluída en 1634, que é sen dúbida unha das máis fermosas e coida-
das composicións do escudo de Galicia (Fig. 24). En ambos os casos, a custodia represéntase acom-
pañada xa das cruces, até entón descoñecidas nas representacións galegas.
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Fig. 24
Pedro Texeira, Descripción
de España y de las costas y
puertos de España (1638)
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Fig. 18
Santa María de Sarandós.
Abegondo. A Coruña.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)



Fig. 25 (esquerda)
Lauda sepulcral de sire
John Butler (+1285) en S.
Bride’s Church (condado
de Clamorgan. Gales). J.
Foster, Some feudal coats
of arms (1902)

Fig. 26 (dereita)
Tabardo heráldico dos
Butler, vizcondes de
Mongarret

AS CRUCES OU «ESTRELAS». ORIXE, NÚMERO E SIGNIFICACIÓNS ENGADIDAS

A mesma intranscendencia dos detalles que quedou comentada máis arriba é, segundo o meu pare-
cer, a que permitiu a introdución dun sementado de cruces recrucetadas, que as representacións e
brasonamentos convencionais non tardaron moito en consolidar. Pero a aceptación da novidade
debe explicarse, nun primeiro momento cando menos, como un recurso moi eficaz que resolveu
unha preocupación ornamental: reencher o baleiro que deixaba no campo do escudo a presenza dun

só moble de desenvolvemento vertical, fose a copa pechada ou copón, a custodia ou a asociación
unitaria do cáliz e a hostia. Esta finalidade directa, tantas veces determinante na evolución das
armarías, foi intuída xa por César Vaamonde Lores, para quen o escudo sen as cruces resultaba «feo
y desairado», mentres que con elas lográbase «componer un todo más vistoso»72.

Por outra parte, todo parece indicar que a adición das cruces se inspirou en modelos de uso fre-
cuente nas armarías inglesas, exactamente igual que o propio escudo parlante orixinal. Alí, cando
menos, as copas e a súa asociación cun sementado de cruces eran usadas xa a fins do século XIII nas
armas dalgunhas liñaxes da primeira nobreza, como os Butler, que traían «de azur tres copas cerra-
das de oro» (Figs. 25 e 26), ou os Saltmarsh, os Sulton, os Stryveline –ou Estrivelyn– ou sobre todo
os Argentyne –ou Argentein–, dos que Bugallal lem-
bra en particular tres personaxes: sire John e sire Giles
de Argentyne, que participaron no torneo celebrado
en Dunstable en 1308, e sire Reynold, pai de sire John,
que pintaban o escudo de gules con tres copas cubertas
de prata, engadindo sire Giles un sementado de cruces
recrucetadas de prata, mentres que sire Reynold o facía
con cruces recrucetadas e fixadas do mesmo (Fig.
27)73. Estes precedentes, unidos ao inmediato simbo-
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Fig. 28
Historia originis et
succesionis regnorum et
imperiorum a Noe usque
ad Carolum V (1548) 

Fig. 29
Exequias fúnebres por
Carlos V en Bruxelas, por
Jean e Lucas Doetecum
(1559)

lismo das cruces, que cadraba moi ben coa lectura relixiosa ou eucarística do moble principal, per-
miten comprender o que foi certamente un proceso de asimilación de formas, moi común no
desenvolvemento das armarías, mediante o cal aquel sementado de cruces sería relacionado sen difi-
cultade coas armas atribuídas a Galicia74.

Fose ou non por esta vía, que é certamente a máis probábel, a andadura da nova disposición do
escudo de Galicia iniciouse fóra dela, unha vez máis, e moi pouco antes de mediar o século XVI. O
testemuño máis temperán, polo que parece, documéntase nunha das magníficas miniaturas da xa
mencionada Historia originis et succesionis regnorum et imperiorum a Noe usque ad Carolum V, onde se
inclúen xuntamente as armas de Galicia, Portugal e Granada, aínda que cada unha coa súa coroa
aberta e coa imaxe figurada do seu respectivo monarca, como evocación daquel necesario soporte
persoal das vellas armarías (Fig. 28)75. Moi poucos anos máis tarde documéntase nos Países Baixos
outro testemuño, agora xa co consabido sementado de cruces recrucetadas e fixadas. Lémbrao Buga-
llal, precisando que foi mostrado xustamente nun acto oficial: as exequias que «con extraordinario
aparato» se celebraron en Bruxelas pola alma do Emperador. Destas quedaron dous testemuños, un
escrito e outro gravado; o primeiro recólleo frei Prudencio de Sandoval na súa Historia de la vida y
hechos del Emperador Carlos V76 e o segundo –máis
interesante para o noso interese– é unha magnífica
lámina, gravada en cobre por Jean e Lucas Doete-
cum, onde se mostra a procesión formada para asis-
tir ás mencionadas honras e da que son parte
importante, pola súa vistosidade, as representacións
heráldicas dos diversos reinos que formaban entón
a Monarquía española e o Sacro Romano Imperio.
Cada unha delas figúrase sobre un estandarte, por-
tado por un fidalgo español ou por un nobre fla-
mengo ou valón, e sobre a cobertoira dun cabalo,
que é conducido pola súa vez por outros dous perso-
naxes nobres. Polo que se refire ao reino Galicia
(Galice), o estandarte –portado por don Juan de
Ávalos, de Aragón– e a cobertoira do correspon-
dente cabalo –guiado polo señor de Varembourg e
don Pedro de Velasco– mostran «de azur, sembrado
de cruces recrucetadas y fijadas de oro, con un
copón o cáliz cubierto de lo mismo» (Fig. 29)77.
Este testemuño tivo a súa continuidade no Armorial
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Fig. 27
Armas de sire John, sire
Giles e sire Giles de
Argentyne, pai do primeiro.
(Séculos XIII-XIV)



Fig. 31
Hierosme de Bara, Le
blason des Armoiries
(1581)

Universal do nobre valón Alexandre Le Blancq, señor de Meurchin e
gobernador de Lille, quen mandou pintar nel un escudo de Galicia igual
ao que figurara nas mencionadas honras fúnebres. Trátase dunha fermosí-
sima composición heráldica, cuxo naturalismo e detalles resultan moi do
gusto renacentista; o escudo vai timbrado cun helmo de ouro, ricamente
damasquinado –adamascado–, disposto de fronte, cos seus lambrequíns de
ouro e azul, cunha coroa aberta tamén de ouro e, por cimeira, unha cruz
recrucetada deste, esta por atribución directa do propio artista (Fig. 30)78.

Nesta última representación o número de cruces figuradas enteiras no
sementado é moi elevado, vinte e unha exactamente, mentres que na
anterior –a primeira que queda mencionada– o seu número se reducía a
tan só seis, que é o que ao cabo do tempo impoñería a forza do costume.
Esta tendencia reflíctea, xa en 1581, o heraldista francés Hierosme de
Bara, que baixo a correspondente representación das armas de Galicia bra-
sonaba o sementado de cruces recrucetadas e fixadas de prata, pero preci-
sando seguidamente que «algúns poñen soamente seis cruces recrucetadas
e fixadas, tres a cada lado» (Fig. 31)79. Por este mesmo tempo, Baltasar
Porreño facíase eco da introdución do sementado de cruces –parece que
foi o primeiro en facelo aquí– e precisaba ese mesmo número de seis, pero
apostilando pola súa vez que outros pintaban só catro80... Estas diferenzas,
aínda que hoxe poden parecer importantes, por entón eran só un detalle
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Fig. 32
Joseph de Avilés, Ciencia
heroica; reducida ás leis
heráldicas do brasón
(1725)

sen relevancia ningunha e, como tal, carente por completo de significación emblemática. En reali-
dade, o número de cruces enteiras ou vistas explicábase só en razón do seu tamaño.

Na difusión do modelo das seis cruces tivo un particular protagonismo o famoso Mapa do Reino
de Galicia, incluído no Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelio, onde o dominicano galego
Hernando de Ojea dispuxo a composición e lema que quedaron repetidamente mencionados. A
consolidación desta pauta, que acaso poida explicarse pola súa proximidade a fórmulas de certa
aceptación nas armarías peninsulares, relegou a orixinal disposición en sementado –estraño aquí,
pero frecuente fóra– e, ao cabo, propiciou tamén a aparición das habituais relecturas. A primeira
delas, hoxe xa en desuso, difundiuna Porreño ao escribir que as seis cruces –«estrellas» é a súa expre-
sión– representaban a Igrexa de Lugo e as súas «cinco yglesias sufragáneas»81. Pero co tempo a
pequena cruz que remataba o moble principal –fose custodia ou copa pechada– adquiriu maior
dimensión e equiparouse en tamaño ás outras seis, o que permitiu trasladar a suposta alusión ás
«siete provincias que incluye el reino de Galicia». Esta nova interpretación profana, apuntada con
timidez por Pallares82 e con claridade por Álvarez Sotelo83, explica moi ben o escudo gravado por
Juan Bernabé Palomino á fronte do segundo volume dos Anales de Francisco Manuel Huerta y Vega,
onde se dispón xa a custodia coa sétima cruz separada do seu remate e equiparada en tamaño ás
outras seis, incorporando ademais nunha bordadura o célebre lema de Ojea84. Non moi tarde, o
xesuíta Pascasio de Seguín insistiría na nova interpretación, aínda que introducindo un matiz nova-
mente relixioso, e por esta vía aquela gozaría moi cedo de xeral aceptación85. Malia iso, a fórmula
do sementado con catro ou seis cruces vistas seguiu tendo unha certa presenza tamén nas represen-
tacións feitas en Galicia, sobre todo na segunda metade do XIX. A razón de tan tardía recorrencia é
posíbel que poida relacionarse coa perda de peso que experimentaron as antigas provincias ao longo
do século XVIII, notoria tras o estabelecemento en Galicia dunha intendencia única, en 1785, e
sobre todo coa redución do número daquelas, a partir de 1833, coa consolidación da división pro-
vincial deseñada por Javier de Burgos, que puxo fin á vella Xunta do Reino e deu carta de nature-
za ás catro modernas «provincias constitucionales»86.

DA EXUBERANCIA BARROCA Á ANARQUÍA DO SÉCULO XIX

A inestabilidade do moble principal, que xa a partir da segunda metade do XVI

oscilaba entre o copón, a custodia ou o cáliz coa hostia, e a propia variedade no
número, cor –ouro ou prata– e forma das cruces –recrucetadas, recrucetadas e fixa-
das, potenzadas, florenciadas, trevadas, pateadas e recortadas ou chás– seguiron
caracterizando o percorrido formal das armas de Galicia nos séculos seguintes. A
iso contribuíu, en primeiro lugar, a ausencia aínda dunha pauta de presentación
ben definida e, naturalmente, a propia inercia dos modelos en circulación. Pero
tamén –e non menos desde logo– as enfrontadas opinións dos autores galegos e o
influxo que sobre eles exerceron algúns importantes tratados de heráldica; men-
ciono moi en particular o caso da célebre Ciencia Heroica, obra de Joseph de Avi-
lés, seguidor en España de Palliot e Menestrier, onde as armarías galegas son
brasonadas aínda segundo os canons acostumados en Francia e noutros lugares de
Europa: «de azur, sembrado de cruces recrucetadas, el pie fixado de oro, y un
copón o cáliz cubierto de lo mismo» (Fig. 32)87.

Malia todo, xa non se rexistrarían transformacións de relevo. Os trazos máis
rechamantes serán agora unicamente de estilo, como derivados da arte barroca,
cuxas formas recargadas, impoñentes, servían para realzar as representacións
heráldicas, incrementando o seu tamaño e incorporando rocallas, volutas e toda
unha gran variedade de ornamentos de carácter e sentido moi diversos. Foi, pois,
o tempo das grandes coroas, as cartelas e lambrequíns, as cruces e colares, os
estandartes, os trofeos... No campo do escudo, entre tanto, o moble principal
tamén se fixo eco desta nova orde estética: o dominio da custodia barroca pare-
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Fig. 30
Armorial Universal, de
Alexandre Le Blanq.
(Biblioteca Nacional de
París)



Fig. 34
Catedral de Tui
(Debuxo de X. A. García
G.-Ledo)

Fig. 33
Pascasio de Seguín,
Galicia. Reino de Christo
Sacramentado y
primogénita de la Iglesia
entre las Gentes (1750)

ceu entón incontestábel, aínda que non por iso desapareceron as representacións coa copa pecha-
da –igualmente enriquecida nos seus detalles cando era usada– e as cruces así mesmo acomodáron-
se, ensaiando formas apenas acostumadas até entón, como as potenzadas e pateadas. A serie, que se
iniciara co escudo de Hernando de Ojea, gravado no Mapa do Reino de Galicia de Abraham Orte-
lio, repetidamente mencionado xa, acadou significación propia cos dispostos na fronte dalgunhas
obras destacadas, como nas dúas edicións de Armas i Triunfos de los Hijos de Galicia, de frei Felipe de
la Gándara88, onde aqueles se timbran ademais coa coroa imperial, que tempo atrás xa figuraran
nalgunhas representacións estranxeiras89. Esta serie pareceu culminar entón co singularísimo escu-
do gravado por Troncoso e disposto á fronte do primeiro volume da obra xa mencionada de Pasca-

OS SÍMBOLOS DE GALICIA 58

sio de Seguín. Nel inclúese a custodia, co cáliz sumado da hostia no seu
interior e co seu remate crucífero reconvertido xa na sétima das cruces
que orlan o campo; arredor do escudo disponse, ademais, un amplo con-
xunto de ornamentos, insignias, divisas e detalles novos, cuxo sentido
precisa e argumenta prolixamente o autor no discurso II da obra (Fig. 33).
A descrición, aínda que limitada só aos elementos substanciais ou pro-
piamente heráldicos do escudo, resulta moi representativa do momento:

Ilústrase, pues, este nobilísimo Reyno de Galicia con los luminosos rayos
del Divino Sol de la Iglesia militante. Ostenta por Armas de tiempo inme-
morial aquel antiquíssimo Reyno en escudo, no de plata, ni roxo, sino azul
(porque avía de hacer oficio de Cielo, criatura la más ilustre de las inani-
madas) una magnífica Custodia de oro, que se considera abierta por los cua-
tro lados en forma de Tabernáculo, cuyo assiento es un airoso estípite de
dilatada basa, y su remate sobre la vistosa cúpula de su comborrio, es una
Cruz. Entre sus quatro primorosas columnas, calzadas del resaltado pedestal,
y coronadas de architrabe fryso, y sobresaliente cornisa, se registra mages-
tuosamente colocado el compendio de todas las marabillas y milagros, el
Divino y Augusto Sacramento, representado en la figura más expressiva,
qual es el Sacrosanto Cáliz con la Sagrada Hostia, que como sol de justicia
a todas partes arroja los rayos de sus luces. Acompañan la Sacra Magestad
de este soberano blasón, siete doradas cruzes en forma de orla, que repre-
sentando las siete provincias que incluye el reyno de Galicia, obsequian a
aquél por antonomasia Mysterio de la Fee, publicando la que siempre este
constante Catholicíssimo Reyno ha professado desde la primera promulga-
ción del Evangelio. Y porque este gran testimonio que dan las siete provin-
cias aún les pareció poco significativo a su piedad para con el Augusto
Sacramento, quando contradecían los hereges la Real presencia de Christo
en las Consagradas especies, añadieron todos los gallegos un epygraphe en una vistosa banda que sirve
de ilustre collar, en que con otros tantos tiernos, firmes afectos, como letras, esmaltaron la constancia de
su religiosa fee en esta viveza de palabras: firmemente creemos en este mysterio de la fee: firmiter in hoc
Mysterium Fidei profitemur90.

Neste contexto, merece destacarse tamén a continuidade da fórmula do cáliz sumado da hostia,
cuxo emprego até entón parecía reservarse –a modo de sinal heráldica– para representar a Galicia
nas armarías reais, onde só en moi contadas ocasións figurou a custodia; nunca o copón. Entre os
moitos testemuños que poderían ilustrar esta permanencia menciono, moi especialmente, o magní-
fico escudo real dos tempos de Filipe V conservado no claustro da catedral tudense, que presenta a
particularidade de organizarse nun terzado en pau, co cáliz sumado da hostia radiante no cuartel
central, figurando sobre o todo un escudete cos lises da Casa de Borbón, así como os colares das
ordes do Toisón de Ouro e do Espírito Santo e, no timbre, unha sobredimensionada coroa real co
remate crucífero aínda máis esaxerado (Fig. 34). Porén, para entón a presenza desta fórmula dentro
dun escudo propio –e xa non brocante sobre as armas reais como era habitual– incrementárase e
alcanzara un certo protagonismo nas representacións: Seguín anunciaríao moi pouco despois, como
reflicte o testemuño, xa mencionado, que abría o primeiro volume da súa obra, e confirmaríao no
segundo coa alegoría heráldica gravada por Troncoso, onde dispoñía agora un escudo co cáliz suma-
do da hostia e as sete cruces (Fig. 35).

Outra novidade que acadaría unha presenza regular nas representacións das armas galegas deste
período foi a chamada cruz de Santiago, malia que pola súa orixe e historia esta tivera só unha rela-
ción tanxencial con Galicia. En realidade, a cruz-espada de Santiago –«a la qual el vulgo llama
lagarto», como escribía Caro Torres por 1629– na súa orixe non fora máis que o distintivo dos caba-
leiros daquel grande instituto militar; diferente, pois, da cruz con cinco vieiras que trouxera a pro-
pia Orde nas súas insignias (Fig. 36)91. Non obstante, co tempo aquela cruz-espada impúxose sobre
esta última, asumindo así o seu protagonismo e até a propia representación da Orde; de aí, tamén,
a súa identificación co propio Apóstolo e, por esta nova vía de asimilación, a súa rápida incorpora-
ción ao repertorio de emblemas da Igrexa compostelá, meta das peregrinacións xacobeas92. O pro-
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ceso, aquí resumido só nas súas liñas fundamentais, tivo despois unha continuidade natural ao aso-
ciarse aquela insignia coa cidade de Santiago e, ao final, coa imaxe do propio reino. Isto explica que
fora xustamente máis alá das nosas fronteiras onde comezaría a acolarse ás súas armas. Os primeiros
testemuños coñecidos aparecen nas vistas panorámicas de Caminha e Tui, de Pier María Baldi, dous
dos cento trinta debuxos que deron fe da célebre viaxe que Cosme de Médicis realizou por España
e Portugal nos anos 1668 e 166993. Destes mesmos anos é, ademais, unha disposición idéntica que
aparece nun xogo de naipes francés: Les armories des Princes de l’Europe de C. O. Finé de Brianville,
impreso por vez primeira nunha edición holandesa do ano 1669 e reimpreso repetidamente en Fran-
cia entre os anos 1676-1689; o seu brasonamento, incluído ao pé da representación, reflicte moi ben
esa asociación, que é semellante á que se observa noutros reinos: «d’azur, semé de croix recroiseté-
es au pie fiché d’or, au Calice, ou couppe couverte de mesme. La Croix de l’ordre de Saint Jacques
de Galice» (Fig. 37)94. Este mesmo modelo do escudo coa vella cruz-espada acolada continuará cir-
culando por Europa nos anos seguintes; vense, sobre todo, en bo número de mapas do reino de Gali-
cia. Menciono, entre outros, o de Pierre Mortier, impreso no ano 169295, o de Giacomo Cantelli da
Vignola, impreso en 169696, o de Nicolás de Fer, impreso pola súa vez en 170897, e finalmente o de
Gabriel Bodenehr, impreso xa en 171598. 

Malia iso, a presenza da insignia santiaguesa non se consolidará nas representacións feitas en
Galicia, aínda que si reaparecerá nelas de maneira intermitente, sobre todo no século XIX, durante
o cal a inestabilidade das formas alcanzaría niveis de auténtica anarquía. A situación reflíctese, xa
nos comezos desta centuria, nos dous selos
da Xunta Suprema de Galicia: o chamado
selo grande, polo momento, trae aínda un
escudo de forma barroca, con adornos flo-
rais e bandeiras, mentres que no seu
campo se dispón unha gran custodia de
gusto tamén recargado e as consabidas cru-
ces patadas; o de menor tamaño, polo con-
trario, trae un sinxelo escudo co copón e
un sementado de grandes cruces recruceta-
das e fixadas, coa cruz-espada acolada e,
como timbre, unha antiga coroa aberta99.
Esta inestabilidade incrementaríase aínda
máis ao avanzar o século, o que se reflicte
tanto na disposición e forma das cruces,
cuxo número máis frecuente volve ser o de
seis, como no uso indistinto do cáliz suma-
do da hostia, o copón ou a custodia, aínda
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Fig. 35 (arriba)
Pascasio de Seguín,
Galicia. Reyno de Christo
Sacramentado y
primogénito de la Iglesia
entre las Gentes (1750)

Fig. 36 (esquerda)
J. López Agurleta, Vida del
venerable fundador de la
Orden de Santiago (1731)

Fig. 37
C. O. Finé de Brianville,
Les armories des Princes
de l’Europe (1669-1689)

Fig. 38 (esquerda)
Manuel Murguía, Historia
de Galicia (1865)

Fig. 39 (dereita)
Manuel Murguía, Galicia
(1888)
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guista, que continuará asociándose ao escudo galego, aínda que raramente xa nas representacións de
carácter oficial. O último detalle que merece unha breve observación aclaratoria é xa a presenza no
timbre dunha coroa de tipo mural, produto da heráldica napoleónica, que foi motivo de tantos
comentarios en razón do seu suposto carácter republicano. En realidade a súa tipoloxía debe asociar-
se exactamente ás representacións de carácter cívico; con ese preciso sentido naceu e con esa mesma
intención se usou nesta e noutras moitas representacións da época. Esta precisa significación orixi-
nal permitiu que sobre ela se forxara unha carga simbólica engadida e contraditoria, estraña máis alá
das nosas fronteiras, pero aquí explicábel a raíz de que o uso dunha coroa deste tipo servise para sin-
gularizar as representacións heráldicas nacionais e rexionais durante a vixencia do réxime republica-
no na España de 1873 e, por natural extensión, tamén na de 1931 (Fig. 43). 

A EVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA OU A CONSOLIDACIÓN DAS «AUTÉNTICAS»
ARMAS DE GALICIA

A fórmula do cáliz sumado da hostia, que tanto éxito tivera no pasado, en
particular como sinal heráldica disposta sobre o cuartelado real, non gozou de
moita aceptación nas representacións de boa parte do século XIX e incluso dos
primeiros anos do XX. Pero esta situación cambiou radicalmente a partir da
publicación do estudo xa mencionado de César Vaamonde Lores sobre un
notábel escudo da Coruña, que el tivo a fortuna de localizar e recuperar e que
identificou deseguido como procedente das vellas casas consistoriais, demoli-
das en 1845101. O interese desta labra, cuxa feitura sitúa atinadamente nas
décadas centrais do XVII, non está desde logo nas particularidades de sabor
local que analiza con detalle, senón na presenza do consabido cáliz sumado
da hostia, disposto sobre a súa parte superior, a modo de homenaxe (Fig. 44).
Isto último é o que o leva a tratar da evolución das armas galegas, aínda que
a partir do primeiro momento manifesta o seu convencemento de que esta
disposición –o cáliz sumado da hostia– é a que corresponde ás «auténticas»
armas de Galicia. O mérito e interese do seu estudo, aínda que é indubidábel,
non está máis que na erudita recompilación de noticias e testemuños, malia
que ignora moitos ben coñecidos, pois ao longo deste non hai un só argu-
mento válido, sólido, que apoie o seu firme rexeitamento ás outras fórmulas
utilizadas até entón para dispoñer o escudo galego; entre tanto, para a defen-
sa da que el considera que representa as únicas, verdadeiras e lexítimas armas de Galicia, só pode
exhibir –e non podía ser doutra forma– os numerosos testemuños que localiza na súa contorna, sete
dentro da propia urbe coruñesa102, así como a descrición do licenciado Molina, que foi certamente
o máis temperán dos que a divulgaron en terras de Galicia:

Las armas del Reyno no queden sin cuento,
Y sepan las gentes su ser y su arte,
Que pues que tratamos de partes, y en parte
Digamos al todo su escudo y cimiento,
Que es hostia, y un cáliz, con su acatamiento,
De aquella victoria del Reyno Gallego,
Que así por notoria la digo y alego,
Y más por testigo tan gran Sacramento103. 

O erro de Vaamonde Lores está no seu presuposto inicial. Como xa quedou indicado noutro
lugar, todas as variantes que sucederon a aquela primeira versión das tres copas abertas pintada a
fins do século XIII son desde logo un mesmo e único emblema, con independencia das particulares
significacións que puideron incorporarse a partir de cada unha desas formas de dispoñelo, pois cada
unha delas respondeu exactamente a unha intención, a un momento. E nada hai naquilo de excep-
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Fig. 40 (esquerda)
Galicia Diplomática,
dirixida por Bernardo
Barreiro (1882)

Fig. 41 (dereita)
Carta de Bernardo Barreiro
co membrete de director
de Galicia Diplomática
(1883)

que serán estas dúas últimas fórmulas as que compartiron o protagonismo, case en igualdade, como
pode apreciarse nun gran número de represen- tacións. O copón, por exemplo, parece que foi pre-
ferido por Murguía, posto que é precisamente na cuberta das súas obras onde o escudo galego se dis-
pón con esta figura, complementada primeiro cun sementado de cruces recrucetadas e máis tarde
potenzadas (Figs. 38 e 39). A custodia de sabor barroco foi preferida, en cambio, para presidir a por-
tada e a propia imaxe da revista Galicia Diplomática de Bernardo Barreiro, editada entre os anos
1882 e 1893 (Figs. 40 e 41), e estivo presente aínda nalgunha das primeiras cabeceiras do Boletín de
la Real Academia Gallega, que comezou a editarse en 1906 (Fig. 42).

Pero o ciclo da custodia remataría case co propio século. Unha das súas últimas aparicións –aínda
que excepcionalmente habería outras, incluso aínda nos anos trinta100– rexístrase con motivo da
grande Exposición Rexional Galega, celebrada en Santiago en 1909 e onde é usada en distintos tipos
de representacións. Así, por exemplo, nos selos conmemorativos emitidos con motivo da súa cele-
bración, o escudo galego presenta algúns detalles que suxiren neste punto, malia que non presentan
maior singularidade, unhas breves observacións: en primeiro lugar, debe apreciarse nel un novo des-
membramento do remate crucífero da custodia, o que permitirá que rápida e definitivamente se fixe
en sete o número das cruces, cuxa forma sinxela –a recortada– quedará así mesmo consolidada a par-
tir de entón. Nesta representación apréciase, por outra parte, a presenza da vella cruz-espada santia-

Fig. 42 (esquerda)
Boletín de la Real
Academia Gallega (1906)

Fig. 43 (dereita)
Exposición Rexional Galega
(1909)

Fig. 44
Armas das antigas casas
consistoriais da Coruña
(ca. 1650)
(Debuxo de X. A. García
G.-Ledo)



cional posto que a inestabilidade das formas é un trazo común á xeneralidade das armarías. A subs-
tancia da cuestión é complexa, pois conflúen nela circunstancias de natureza moi diversa; unha
delas, determinante en tantas e tantas ocasións, é de orde simplemente estética, xa que a preocu-
pación artística se impuxo moitas veces ao mellor ditado dos costumes heráldicos. No caso concre-
to das armas de Galicia non pode obviarse, por outra parte, outra circunstancia específica de ningún
modo irrelevante: o momento en que se produciu a aceptación e xeneralización daquelas como pro-
pias de Galicia, pois para entón a significación dos emblemas xa comezaba a vincularse máis co
obxecto que se representaba no campo e moito menos coa súa forma gráfica; isto é, en concreto xa,
non tanto nos trazos da figura –fose cáliz, copón ou custodia– senón na mensaxe eucarística que a
través desa mesma figura se desexaba expresar. Esta crecente supeditación do significante ao signi-
ficado explica, en certa medida, a aparición dos modelos que se sucederon e que en cada momento
e lugar serviron para acentuar a mensaxe, para facela máis nítida, máis fácil e directa. 

De calquera forma, malia que os termos de «únicas», «verdadeiras» e «lexítimas» que reivindi-
caba Vaamonde Lores para a fórmula do cáliz sumado da hostia non teñen cabida no ámbito preci-
so das armarías, pois carecen de contido, o seu empeño tivo a fortuna de frutificar nunha pauta de
presentación formal, exactamente como o proceso de fixación dun vocábulo, tras eliminar as
variantes previas104. Non obstante, o peso dunha tradición de tres séculos impuxo a presenza tamén
das sete cruces que o estudoso coruñés rexeitara. De aí, pois, a definitiva disposición que por entón
comezou xa a abrirse camiño nas representacións e que non tardou moito en ser ratificada pola Real
Academia Galega105 e a propia Real Academia da Historia106. Isto é: «de azur, el cáliz de oro, suma-
do de la Hostia de plata y acompañado de las siete cruces de lo mismo».

Fóra dela quedaron –deben quedar sempre– os detalles que competían ao gusto e pericia do artis-
ta que as plasmaba. Tres testemuños, debidos todos á boa man de Camilo Díaz Baliño, serven moi
ben para ilustrar o novo momento: o primeiro deles figura na cuberta da obra Galicia. Voto en Cor-
tes, de M. Silva Ferreiro, impresa en 1925 (Fig. 45), o segundo é o que foi asumido polas Irmanda-
des da Fala e figurou nas portadas de A Nosa Terra (Fig. 46), e o terceiro xa é a propia carpeta de
debuxos heráldicos do artista (Fig. 47). Nas tres, en efecto, as armas dispóñense conforme o canon
rescatado por Vaamonde Lores, incorporando ademais as sete cruces que o tempo efectivamente
consagrara. A singularidade destas tres representacións está na nova disposición das cruces, tres en
cada flanco e unha na punta, non no xefe, como se fixera até entón. Se a variación foi puramente
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estética, espontánea ou respondeu a unha intención significante é cousa que non podo dilucidar.
Pero o certo é que non foi hexemónica –a Real Academia Galega, por exemplo, dispúxoas sempre
na súa posición convencional107– e a súa permanencia ademais non foi moi lonxe no tempo; entre
os máis tardíos están varios testemuños moi coñecidos, como os que figuran no libro Estatuto de
Galicia, editado polo Comité Central de Autonomía en 1932, ou no famoso cartel de propaganda
en favor do Estatuto de autonomía, ambos debidos tamén á hábil man de Camilo Díaz (Fig. 48).
Aos citados aínda poderían engadirse outros, algúns pintados por artistas ilustres, como Castelao,
Castro Gil, Uxío Souto, Vidales, etc. 

Por entón xurdirían algúns intentos de substitución do emblema tradicional, en razón xustamen-
te do rexeitamento que agora producía aquela relectura eucarística que posibilitara a súa rápida acep-
tación inicial. Refírome, en particular, á proposta de Castelao, que en xullo de 1937 –en medio xa
do vendaval da guerra– manifestaba as razóns do seu propósito:

O escudo tradicional debe trocarse por outro. Seríamos parvos se creésemos que pode subsistir despois
da guerra o escudo tradicional de Galiza co seu emblema eucarístico, pos ainda que lle atribuisemos unha
altísima significación poética, identificándoo con Santo Grial, non sería respeitado polos sobrevivientes
galegos despois do sacrílego proceder da Eirexa católica no noso país. Acatemos, pois, a realidade e criemos
un novo escudo...
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Fig. 46 (esquerda)
M. Silva Ferreiro, Galicia.
Voto en Cortes (1925)

Fig. 45 (dereita)
A Nosa Terra (1925)

Fig. 47
Carpeta de debuxos
heráldicos de Camilo Díaz
de Piñeiro Baliño



Fig. 49
Baldomero Cores
Trasmonte, Los símbolos
gallegos (1986)

Fig. 50
Lei 5/1984, do 29 de
maio, de Símbolos de
Galicia, disposición
adicional segunda (Diario
Oficial de Galicia, n.º 120,
do 23 de xuño de 1984)

Deste presuposto inicial e subxectivo xurdiu, en efecto, a idea
dun escudo novo108. Nel, tras barallar diversas posibilidades,
como cruzar unha fouce cunha áncora, un peixe cunha espiga, ou
unha vieira e unha estrela, Castelao propuxo dispoñer «a fouce
de ouro sobor dun fondo azul e a estrela bermella, como emble-
mas do Traballo e da Liberdade» e, como complemento, unha
bordadura co lema «Denantes mortos que escravos», que quería
ser expresión de «o martirio de Galiza», aínda que en non pou-
cas ocasións aquel mesmo escudo se figuraría tamén co tan repe-
tido Deus fratresque Gallaeciae, que a imaxinación literaria de
Benito Vicetto atribuíra aos irmandiños galegos de 1467109.
Como soporte deste escudo novo, tan pouco afortunado e de tan
limitado eco histórico, Castelao dispuxo unha serea, figura qui-
mérica que desde antigo gozara de fondo arraigamento nas arma-
rías galegas e cuxa orixe, como é ben sabido, está vinculada á
lenda xenealóxica dos Mariño110. Na liña desta proposta, pero
xa moitos anos despois, no outono de 1976, José María Monte-
rroso Devesa-Juega insistiría –baixo o pseudónimo Sei que si– na
ruptura, propoñendo agora un escudo «enxebre, e dicir orixinal,
tradicional e revolucionario á vez» ou simplemente «mais ideis-
ta que ideolóxico», como escribía tamén. O substancial do novo
intento estaba na presenza dun dolmen, como representación
«da antiguedade e o cerne granítico da Terra, a comunidade pre-
céltica dos pobos extremo-atlánticos e, por fin, o mundo labre-
go», así como de sete vieiras dispostas en orla, como evocación «das vellas provincias e das
peregrinaxes a Compostela» e, ao mesmo tempo, «do mundo mariñeiro» tamén, e da mencionada
lenda apócrifa dos irmandiños111...

Por fortuna, estas e outras propostas semellantes, todas heráldica e historicamente inoportunas,
non lograron variar o rumbo da evolución formal das armas de Galicia, cuxa conveniente fixación
–normalización– non podía alcanzarse xa sen a incorporación da fórmula gráfica do cáliz sumado da
hostia, que con tanto afán defendera Vaamonde Lores no seu estudo. E así foi en efecto. Aínda que
a Real Academia Galega exhibiu durante certo tempo un novo escudo de gusto máis que dubidoso,
no que se representaba só o cáliz sumado da hostia, en maio de 1972 –a pedimento de Vales Villa-
marín– encomendou a Fermín Bouza-Brey, José Trapero Pardo, o padre Crespo Pozo e Dalmiro de
la Vágoma a elaboración dun informe que resolvese a inestabilidade formal das armas de Galicia.
Por fin, na sesión celebrada o 17 de decembro de 1972, esta douta institución acordou, á vista deste,
«aceptar» como armas do antigo reino de Galicia a fórmula consagrada por Vaamonde Lores, pero
acertadamente enriquecida coas consabidas cruces:

O Pleno, despois dunha moi detida deliberación respeito do particular, adoptóu o acordo de aceptar
por armas do noso antigo reino, por estimar ser as verdadeiras, as que se describen a continuación:

De azur, cálice de ouro somado de hostia de prata e acompañado de sete cruces recortadas do mesmo
metal, tres a cada lado, en pala, e unha no medio do xefe. Ao timbre, coroa real112.

O acordo académico, correcto no seu contido heráldico –o brasonamento– e oportuno no que
respecta ao desexo dunha necesaria normalización oficial, non deixou de reflectir o mesmo erro de
Vaamonde Lores: estimar que as aprobadas eran as «verdadeiras» armas do reino galego e, polo
tanto, non as demais. Malia todo, o acordo foi sen dúbida satisfactorio; sorprende, porén, que non
fose acompañado dunha materialización gráfica acorde coa dignidade que requiría a ocasión e, ao
mesmo tempo, que non fose complementado cunhas consideracións relativas ao deseño heráldico,
de xeito que sen caer no exceso de fixar os detalles –reservados tradicionalmente ao particular cri-
terio e pericia do artista– permitise erradicar as frecuentes liberdades que conducen, polo descoñe-
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cemento daquel, ao mal gusto heráldico ou incluso á propia desvir-
tuación do seu carácter emblemático heráldico.

Aínda que non puido alcanzarse este último obxectivo, máis ben
ao contrario, o acordo tomado pola Real Academia Galega deu
paso, por fin, a un clima de estabilidade formal nas representacións
das armas de Galicia. A súa sanción legal, con todo, non chegou co
Estatuto de autonomía, pois no seu artigo 6.2 limitábase a lembrar
que «Galicia ten himno e escudo de seu»113. Pero a comezos de
1984 estes dous símbolos comezaron a ser motivo de consideración
e fixación legal114. O 9 de febreiro daquel ano, en efecto, tivo entra-
da no Parlamento galego o Proxecto de lei de símbolos de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta o 30 de decembro anterior, e foi
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia catro semanas
despois, o 9 de marzo. No seu preámbulo, o Proxecto de lei precisa-
ba xa o seu propio alcance:

Parte a Lei de considerar que os tres símbolos de Galicia foron asu-
midos como seus polo pobo galego e non fai, polo tanto, máis precisións
que as estritamente imprescindibles para un uso correcto da bandeira,
para fixar definitivamente a composición do escudo e para lle dar
carácter oficial á letra e á música do himno.

O Proxecto de lei de símbolos de Galicia pasou á Comisión Ins-
titucional, que designou os membros da Ponencia: Tomás Pérez
Vidal, Antonio Olives Quintás, Ramón Piñeiro, José María Pardo
Montero e Camilo Nogueira, aos cales asistiu o letrado Baldomero Cores Trasmonte. As inci-
dencias do seu traballo quedaron reflectidas no correspondente informe, publicado a comezos do
mes de maio no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia115. Non houbo correccións substanciais,
polo menos no que se refire concretamente ao escudo, e o articulado proposto foi aprobado pou-
cos días despois pola Comisión e, finalmente, tamén polo Pleno do Parlamento, na sesión cele-
brada o 29 de maio de 1984116. Entre os discursos pronunciados naquela ocasión, todos
favorábeis, cabe destacar o do deputado nacionalista Camilo Nogueira, que malia que considerou
que «estamos nun momento histórico da recuperación da personalidade nacional de Galicia»,
non dubidou en manifestar as súas reservas respecto ao escudo, asegurando que preferiría outro
«que fose máis laico». Esta valoración debeu dar pé a unha curiosa pasaxe do discurso pronun-
ciado por Antonio Olives Quintás, quen se referiu –segundo o extracto publicado por Baldome-
ro Cores Trasmonte– ao «sentido polisémico de algunos elementos del escudo, lo que
permite la asunción aún por aquellos que quisieran darle sentido más laico: el cáliz está
dentro de la tradición del caldero y de fórmulas precristianas, como expresión de la fer-
tilidad de la tierra; las siete cruces han pasado a ser expresión de las siete provincias
gallegas y que la hostia patente es la representación de la exposición permanente del
Altísimo en la catedral de Lugo»117... 

Pero, máis alá do rico anecdotario, o detalle do proceso lexislativo parece poñer de
relevo no asunto do escudo unha infinidade de perfís, de detalles por completo irrelevan-
tes, que malia iso foron motivo de minuciosa consideración e incluso de inútil debate. Así
ocorreu, por exemplo, á hora de precisar a posición –sumada ou superada– da hostia con
respecto ao cáliz ou da coroa con respecto ao escudo, como pode verse na documentación
oficial publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (Fig. 49)118. Desta maneira de
enfocar o tema, de descender aos detalles, deriváronse algunhas das curiosidades e con-
trastes que se descobren na Lei de Símbolos de Galicia, pois se curiosa é a tan prolixa
como innecesaria descrición da coroa, que se incorpora a continuación do brasonamento
(Art. 3), moito máis que lamentábel resulta a pobreza e mal gusto do «modelo oficial» que
se inclúe na súa disposición adicional segunda (Fig. 50)119. E engádase aínda, para rema-

O escudo de Galicia. Orixe, significacións e evolución 67

Fig. 48
Cartel de propaganda en
favor do Estatuto de
autonomía (1936)



tar o contraste, a posterior especificación técnica das cores do escudo, heraldicamente inoportuna,
aínda que si resulte certamente necesaria no diferente caso da bandeira120. 

A ocasión e sobre todo a súa indubidábel transcendencia merecían, sen dúbida, un tratamento
máis adecuado e coidadoso, máis digno exactamente, en particular polo que se refire ao menciona-
do «modelo oficial». Unha verdadeira mágoa, pois tratábase de fixar correcta e definitivamente o
que foi ao longo dos últimos cinco séculos –non se esqueza– o primeiro símbolo de Galicia (Fig. 51). 

Será preciso engadir que a inclusión deste tipo de «modelos oficiais» non acostuma ser un recur-
so gratuíto, senón un instrumento eficaz para acadar unha certa uniformidade nas representacións,
cousa ben necesaria desde que cesou a transmisión visual dos emblemas heráldicos, dada a menor
extensión e intensidade do seu uso. Por iso, a simple previsión ou coidado que debeu poñerse naque-
la ocasión non era efectivamente gratuíta senón moi conveniente, pois contribuiría a frear ou
reconducir a deriva das representacións do escudo de Galicia, agudizada sobre todo ao longo da
segunda metade do pasado século. O problema é xeral e certamente complexo; pero polo que se refi-
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re ao noso emblema heráldico oficial a raíz deste está hoxe, máis que nada, no peculiar tratamento
que recibiu a partir da aprobación da mencionada Lei de Símbolos. De aí, entre outras consecuen-
cias, a súa percepción pola sociedade como un simple logotipo; isto é, como se se tratase dunha fór-
mula gráfica inalterábel, ou exactamente como se a súa significación se basease só nas súas formas,
nos seus máis mínimos detalles. Pero o certo é que se trata dun emblema heráldico e como tal debe-
ría ser tratado; non aludo aquí especificamente á cuestión do maior ou menor peso dos significados
e os seus significantes, que é o que marca a diferenza conceptual entre estes emblemas e os chama-
dos logotipos, senón á máis simple e visíbel que se percibe nas representacións, que deberían volver
inspirarse nas liñas xerais do deseño heráldico, depurado ao longo de máis de oito séculos, deixan-
do sempre os detalles á liberdade e gusto do artista. 

Por outra parte, esta tendencia á «logotización» do escudo galego –en realidade hoxe é unha ten-
dencia xeral–, amparada nunha suposta pero non ben explicada modernidade, vestida ás veces dun
falso progresismo, trouxo outras consecuencias, acaso aínda máis acusadas na orde estética. Refírome
agora xa á ausencia do que cabería cualificar como de «bo gusto heráldico» e, sobre todo, á prolife-
ración de representacións impersoais, anódinas, alleas por completo á longa tradición ornamental
deste tipo de emblemas. Ambas as circunstancias deron pé en non poucas ocasións a verdadeiros des-
propósitos, que, non obstante, parecen gozar de xeral aceptación; un exemplo ilustrativo, entre
outros moitos, é o que desde hai algúns anos exhibe con insistencia certa consellaría, tras singulari-
zar o emblema heráldico oficial de Galicia e incorporarlle a este un elemento estraño, anacrónico,
como é aquí en efecto a vella divisa de Carlos V, presente desde antigo nas armas de España121... 

O pouco coidado ou aprecio posto nas representacións do escudo galego contrasta, en fin, co que
si acostuma prestarse aos outros dous símbolos oficiais, máis recentes e circunstanciais. O peso do
colectivo sobre o individual permitiría explicar, en parte, as diferentes cargas afectivas que recollen
e até os distintos honores que reciben... Pero, sería aceptábel trasladar aquel tipo de liberdades ou
innovacións a estoutros ámbitos simbólicos? Por exemplo, malia que a vexiloloxía é por si mesma
e pola natureza dos seus soportes permeábel a calquera tipo de innovación formal ou cromática,
sería acaso aceptábel «modernizar» a bandeira galega e representar a banda diagonal azul cuns tra-
zos de sabor mironiano, ou mellor acaso cun sinxelo e espontáneo graffiti de ar máis xuvenil? E esta
mesma interrogante podería trasladarse tamén ao ámbito da poesía e da música: sería acaso aceptá-
bel mutilar ou modificar as estrofas do himno galego en beneficio dunha maior sinxeleza? ou inclu-
so modernizar os seus acordes musicais para axeitalos mellor a certos gustos máis actuais? 

A MODO DE COLOFÓN. O INFLUXO DO EMBLEMA EUCARÍSTICO NAS
ARMARÍAS DE GALICIA

Aínda que o tema eucarístico non destaca precisamente entre as figuras que teñen unha presenza
recorrente nas armarías galegas, a súa presenza e influxo foron ben notorios tras inspirar o nace-
mento do sinal heráldico do Cabido da igrexa lucense e propiciar ao mesmo tempo a aceptación do
que comezou a ser coñecido como propio do Reino de Galicia. E certamente, o primeiro destes dous
emblemas, conformado a partir do privilexio da exposición permanente do Santísimo Sacramento
na igrexa de Lugo, converteuse no verdadeiro sinal heráldico do seu Cabido e pasou despois a for-
mar parte das armas da cidade. O segundo, pola súa banda, aínda que naceu lonxe de aquí e cun
carácter exactamente parlante, non tardou en adquirir unha nova significación, grazas precisamen-
te ao poderoso influxo do privilexio que dera carta de natureza ao primeiro122. 

En certo modo, pois, pode dicirse que o influxo do famoso privilexio eucarístico lucense na con-
formación e actual definición dos dous emblemas mencionados –o daquel Cabido e o propio do
reino de Galicia– resultou equiparábel, aínda que o seu sentido ou carácter sexa moi diferente, ao
que este último exerceu pola súa vez na conformación das armarías dalgúns municipios galegos. O
mellor e máis coñecido exemplo ofréceo o Concello de Mondoñedo, que trae as armas mesmas de
Galicia e, polo que parece, xa desde tempos relativamente temperáns123. Pallares y Gayoso, que
escribiu a fins do XVII, lémbrao moi ben, explicando así mesmo os motivos e as súas diferenzas:
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Fig. 51
Un bo «modelo» actual.
(Debuxo do autor)



No es en memoria de aver gozado manifiesto por espacio de mil años descubierto el Sanctíssimo Sacra-
mento, si no porque tomó después de tanta mudanza de la silla de su Iglesia, como miembro tan principal
del Reino Gallego, sus propias Armas y, en esta consideración, advirtió Gil González [Dávila] que para
distinguirse de las más ciudades añadió al pie de la custodia una M y una O, cuia cifra quiere decir Mon-
doñedo124. 

Pero o de Mondoñedo non é o único exemplo que cabe mencionar. O emblema municipal de
Cambados, non oficializado debidamente, pero si consagrado por un uso xa antigo, é evidente que
ten tamén –a pesar da súa incorrecta formulación actual– esa mesma orixe125. Aínda que sen for-
mar parte desta corrente, non pode excluírse aquí o novo caso que ofrece o Concello de Pedrafita
do Cebreiro, en cuxas armas de recente creación se incluíron o cáliz e a patena. Estas figuras, como
é notorio, relaciónanse co santuario do Cebreiro, onde se conservan os obxectos representados
como lembranza do famoso milagre da transubstanciación, que enriqueceu a indiscutíbel significa-
ción daquela igrexa no contexto da gran ruta xacobea126.

Aos exemplos que quedan mencionados cabe engadir agora outros varios que se localizan entre
algunhas armarías familiares. É ben significativo o caso dos Bolaño e Ribadeneira, señores da Casa
de Torés, que dispoñían sobre os seus escudos heráldicos –a modo de homenaxe– o emblema euca-
rístico, complementado ás veces co lema Primus fidei. O engadido naceu para manter viva a lenda
heráldica dos Bolaño, que cantaba o heroísmo de certo personaxe da estirpe –un Diego de Bolaño–
durante unha suposta defensa da cidade de Lugo. En 1679 lembrábao José Bolaño no seu coñecido
memorial: 

Como la ciudad de Lugo no fue perdida, por la defensa que la hizo el dueño de la Casa de Torés, se
quedó con la costumbre que antes avía, por cuya memoria está oy descubierto en la Iglesia de dicha ciu-
dad de día y de noche Su Divina Magestad, y por la que se deve tener de averlo defendido dicho Diego
de Bolaño Ribadeneyra ponen los señores de la fortaleza de Torés un cáliz con una Hostia dentro sobre la
celada del escudo de sus armas, por el mayor timbre y más superior veneración que ellos tienen y deven
ostentar127.

O costume permaneceu nos sucesores da Casa de Torés, que se denominaron marqueses da Pobra
de Parga, derivaría máis tarde na Casa de Camarasa e, por
esta vía, na ducal de Medinaceli128. A alusión eucarística
pode apreciarse nos sepulcros da capela maior da parroquial
de San Xoán de Torés, nun dos escudos –o dos Bolaño– da
galería da Torre de Xunqueiras ou nas torres da magnífica
capela da Casa de Oca, e repítese –agora en estuco policro-
mado– na planta nobre do edificio principal desta última
(Fig. 52). 

Outro exemplo, máis recente e moito menos coñecido,
ofréceno as armas da condesa dona Emilia Pardo Bazán,
que incorporou as propias de Galicia nun partido co axa-
drezado de prata e sable correspondente á súa segunda liña-
xe, segundo pode verse nunha das labras do Pazo de
Meirás129. Outros testemuños semellantes e igualmente
contemporáneos descóbrense nas armas dalgúns prelados
galegos, como os bispos tudenses don Manuel Lago Gonzá-
lez, arcebispo despois de Compostela, que dispuxo as súas
armarías co cáliz sumado da hostia, no alto, xunto cunha
banda cargada de seis cruces e, embaixo, as armas da cida-
de de Tui, e don Manuel María Vidal e Boullón, sucesor do
anterior, que pola súa banda dispuxo o mesmo emblema no
primeiro cuartel e situou as armas da cidade de Tui no ter-
ceiro, así como o anagrama mariano nun entado en punta e
o Sagrado Corazón, xa por fin, no escudete130.
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Pero neste contexto ten maior interese un último testemuño, non advertido até hai pouco: o dos
Piñeyro, que se denominaban descendentes do famoso Gonzalo Piñeyro, señor do castelo de Nara-
ío nas décadas centrais do trescentos, e sucesores doutro coñecido personaxe de comezos do XVI, frei
Juan Piñeyro, comendador sanxoanista de Trevejo (Cáceres) e Portomarín (Lugo). Deste último
personaxe, cuxas andanzas ben merecerían un estudo monográfico, consérvanse diversos testemu-
ños heráldicos, un no mesmo castelo de Trevejo e varios no Museo Provincial de Lugo, estes pro-
cedentes das desaparecidas casas da encomenda e hospital de San Xoán de Portomarín, que el
erguera nos anos 1513 e 1522 respectivamente. Por todos estes testemuños consta que xunto ás
armas da súa liñaxe –o piñeiro parlante resaltado dunha torre–, que el acrecentou cunha bordadura
de peçes, de indubidábel sabor catalán, frei Juan Piñeyro acostumaba acolar dous estandartes en que
se representaban un cáliz coa sagrada forma, acompañado de dúas figuras irrecoñecíbeis –acaso uns
cravos– e, xa no alto, de dúas espadas cruzadas (Fig. 53). Estas insignias aludirían, segundo unha
opinión inconsistente pero repetida por moitos autores, ás que aquel tomaría aos turcos cando a
conquista da illa de Malta, na que parece que efectivamente participou. Porén, resulta moito máis
verosímil relacionar as figuras nelas contidas –incluso as hoxe non recoñecíbeis– coa propia orde
sanxoanista, cuxos comendadores e priores fixeron uso frecuente dos distintos símbolos da Paixón,
particularmente sobre as súas vistosas estolas, hoxe aínda en uso. Pero o máis interesante do caso é
que o cáliz figurado naqueles estandartes labrados en pedra non tardou en cambiar de soporte e
adquirir –ao influxo do propio cáliz parlante de Galicia– un crecente protagonismo dentro do reper-
torio emblemático familiar. Diso faise eco xa frei Felipe de la Gándara, ao apostilar as noticias que
ofrece dos personaxes mencionados:

Sus armas son una Custodia del Santíssimo Sacramento, que ganaron a los moros sus ascendientes en la
conquista de Malta; tres alfanjes moriscos, un pino cerca del castillo de Narayo, i dos lebreles atados a él131.

Outros testemuños posteriores confirman esta nova incorporación, ao mesmo tempo que se pos-
tergan e esquecen os antigos e máis coñecidos emblemas familiares: «las armas de los señores Piñei-
ros son un escudo dividido en cuartos, en el superior de la mano derecha la custodia del Santíssimo
Sacramento echa de oro en campo de plata; en el superior de la izquierda, tres alfanges moriscos en
campo colorado, que todo ganaron sus accendientes en la conquista de Malta; en el quarto inferior
de la derecha, una torre sobre una roca peñascosa y por avajo las hondas azules del río Narayo, y en
el de la izquierda, en capo verde un pino con dos lebreles atados a el» (Fig. 54)132. Valla como
exemplo ilustrativo unha vella representación heráldica da hoxe chamada Casa do Conde de Vigo,
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Fig. 52
Pazo de Oca (A Estrada.
Pontevedra)

Fig. 53 (esquerda)
Museo Provincial de Lugo.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

Fig. 54 (dereita)
Arquivo da Casa de
Riomayor. Papeis de Juan
Piñeyro y Maseda



Fig. 55 (esquerda)
Bañobre, Miño. A Coruña.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

emblemas se impón sempre sobre a insistente e cons-
trinxida ficción de moitos dos seus máis coñecidos
tratadistas e compiladores de onte e de non poucos
dos que hoxe se consideran os seus estudosos. Toda
unha lección, ao meu parecer, para quen desexe intro-
ducirse seriamente no estudo do fenómeno emblemá-
tico heráldico e extraer del, ao mesmo tempo,
coñecementos de interese para o saber histórico.

título do capítulo 73

en Bañobre (Miño. A Coruña), onde a alusión familiar se concreta no cáliz coa hostia, nun cuar-
tel, e no piñeiro cun lebreiro atado, xa noutro (Fig. 55). Pola súa distancia no espazo e no tempo
merece a pena lembrar aquí outro valioso testemuño, que se localiza na vila murciana de Caravaca,
onde unha familia apelidada Cuenca e Fernández Piñero insistía, xa nas décadas centrais do XVIII,
na aludida abstracción formal, postergando as máis coñecidas figuras do repertorio heráldico fami-
liar (Fig. 56)133.

Un sentido moi diferente, aínda que indubidabelmente eucarístico tamén, é o que cabe atribu-
ír ao cáliz, ás veces acompañado tamén da sagrada forma –ou da patena–, que aparece representa-
do nalgunhas labras heráldicas galegas, sen que poida estabelecerse a súa relación ou
correspondencia coas armarías traídas por ningunha liñaxe galega. Catro testemuños coñecidos
abondan para ilustrar estoutra presenza relativamente frecuente do símbolo eucarístico: un é o que
figura na chamada Casa do Arco, na pequena vila mariñeira de Laxe (A Coruña)134; os outros son

o que aparece en Santa
María do Castro (Miño. A Coruña) (Fig. 57), así como o que orixinariamente figuraba na Casa de
Seraje, pero que Juan García de Serage, abade de Santo André de Valongo (Cotobade. Pontevedra)
trasladou á casa reitoral, levantada por el en 1601135, e finalmente o que domina a porta principal
da chamada Casa da Picota, en Vinseira Grande (Culleredo. A Coruña), onde se exhibe o cáliz
resaltado de dúas chaves dispostas en aspa (Fig. 58)136. A falta dunha interpretación mellor, non
parece aventurado supoñer a condición clerical –ou algún outro tipo de dependencia eclesiástica–
dos que mandaron labrar estoutro tipo de representacións, que poden apreciarse con certa profusión
en non poucas igrexas suízas. A hipótese, polo que a Galicia se refire, susténtase non só no recoñe-
cido valor do cáliz como símbolo eucarístico, senón tamén na súa aceptación dentro do repertorio
formal das nosas armarías (Fig. 59). Por outra parte, é fácil comprender que estoutro uso do símbo-
lo eucarístico puido atopar fácil acomodo tras xeneralizarse o gusto polo cuartelado, que co paso do
tempo –sobre todo desde mediados do XVII– serviu tamén para repartir sen xeito nin modo aparen-
te as distintas figuras dun mesmo emblema familiar e, ao mesmo tempo, para incorporar xunto a elas
outros sinais de natureza ou carácter diverso: profesións, devocións, homenaxes... ou simples figu-
racións para-heráldicas. 

Unha vez máis, como se ve polo que quedou recollido nestas páxinas dedicadas ás armas de Gali-
cia, á súa orixe, á súa evolución e ás súas derivacións, a detida contemplación e análises dos teste-
muños heráldicos demostra que a realidade –a diversidade e a aparente anarquía– deste tipo de
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Fig. 56 (dereita)
Caravaca. Murcia (ca. 1722)

Fig. 55 (esquerda)
Bañobre, Miño. A Coruña.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)

Fig. 58 (dereita)
Casa da Picota, en Vinseira
Grande, Culleredo. A
Coruña. (Debuxo de X. A.
García G. Ledo)

Fig. 59
Museo Provincial de Lugo.
(Debuxo de X. A. García G.
Ledo)
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alógico. Silva, Plobación (sic) de España, fol. 123. Carlos Martell, Anna-
les del mundo, lib. 5, cap. 16, nº 1, ibi. Sus armas como de gente pía, una
Hostia dentro de un cáliz. Acuña supra, tomando o Reyno de Galiçia a
mesma Hostia e cáliz por armas e brazao de su nobreza o que nau fez
outro Reyno de Castilla. Ferrer lib. 1, ca. 22 que desde el conzilio quedó
la costumbre que se conserba en aquella yglesia de estar siempre el Sanc-
tíssimo Sacramento descubierto y tomó por armas el Reyno de Galiçia
su sagrada ymagen como la trae oy en día que tan antiguas como esto
son las de aquel Reyno». Edición do documento en Juntas del Reino de
Galicia, vol. VIII, pp. 486-491. Comentarios en P. Pérez Costanti, Notas
viejas galicianas, Vigo, 1925, vol. I, pp. 43-53. Véxase, ademais, J. Mole-
jón Rañón, Historia de la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacra-
mento, Lugo, 1995.

56 Véxase, en xeral, toda esta interpretación simbólica en Galicia. Reyno
de Christo Sacramentado, vol. I, discurso II, e vol. II, discurso III.

57 Noticias e comentarios en B. Cores Trasmonte, Los símbolos gallegos,
Santiago, 1986, pp. 87-91.

58 Moitos autores –Pallares y Gayoso, Álvarez Sotelo, Antonio Moya,
Francisco Zazo, Bernardo Barreiro ou Manuel Murguía– brasonáronas
así, seguindo acaso a Diego Hernández de Mendoza ou a algún dos seus
copistas, ou máis exactamente a Baltasar Porreño, que o repite un
século despois no seu Nobiliario. Non obstante, este último apresúrase
a precisar que outros «pintan la Custodia de oro en campo azul con
sólo cuatro estrellas, y la Custodia en forma de vaso con su cubierta».
Véxase Nobiliario del Reyno de Galicia, p. 39. Nalgunha ocasión figuran
tamén de gules en representacións impresas fóra de España; Véxase,
como exemplo, J. Seller, A Chart of Spaine Perticulerly Discribing the
Coasts of Biscaia, Gallisia, Portugal, Andaluzía, Granada etc., Londres,
1675.

59 O branco representouse en máis dunha ocasión, aínda que ás veces por
ignorarse o seu esmalte. Non parece que sexa este o caso do que figura
na Descripción de España y de las costas y puertos de España, de Pedro
Texeira, concluída en 1634. O orixinal na Biblioteca Nacional de Aus-
tria (Viena), Cod. Min. 46. Edición facsímile de Siloé, Madrid, 2005,
fol. 38r. 

60 O «dorado campo de su escudo» apúntase, aínda que con ambigüidade,
no memorial da Igrexa de Lugo á Xunta do Reino de Galicia de come-
zos de 1669. A edición do documento, segundo quedou anotado atrás,
en Juntas del Reino de Galicia, vol. VIII, pp. 486-491.

61 O texto no capítulo 25, «Insignias, armas, escudos y divisa del Reino de
Galicia», da mencionada obra. A referencia en C. Vaamonde Lores, Un
notable escudo de La Coruña, pp. 57-59.

62 J. Bugallal y Vela, Origen y evolución..., pp. 16-17.
63 Real Biblioteca del Escorial, vitrina 21, tomo I, fol. 177r.
64 A composición complétase coas columnas, divisa de Carlos I, figuradas

aquí cunha cruz adicional. Ibidem, tomo II, fol. 1v.
65 Múnic, 1580, folio 173  [J. Bugallal y Vela, Origen y evolución..., pp. 17-

18].
66 Nürnberg. 1555, folio sexto dos reinos [Ibidem, p. 18].
67 Como xa foi advertido por Jaime Bugallal, o debuxo das armas –unha

copa pechada ou copón– parece contradicirse co seu brasonamento
–unha «custodia de oro». Pero o texto explicativo aclara calquera dúbi-
da respecto á identificación, pois alí precísase que «la custodia todos los
dias guarda... la Hostia consagrada». Semanticamente, pois, tal «custo-
dia» non é entendida polo autor como un ostensorio común, senón
como un recipiente –cáliz cuberto ou copón– que garda ou custodia o
Santo Sacramento. Ibidem, p. 13.

68 Aparece disposto sobre un dos balcóns da súa fachada e formando con-
xunto coas armas dos outros reinos españois. Ibidem, p. 16.

69 Armorial de Galicia, s. p. [fol. 63r]
70 X. A. García G. Ledo, Heráldica de Abegondo, A Coruña, 1994, pp. 99-

100. A pegada da viaxe de Filipe II –ía camiño de Inglaterra para con-
traer matrimonio con súa tía, a raíña María Tudor– consta tamén nun
epígrafe disposto en catro rexistros na xamba esquerda da porta, con lin-
tel armoriado, dunha casa en San Xulián de Poulo, en Ordes: EN ESTA
: CASA : POSÓ : EL REI : DE : PHELIPE 2 : A 25 DE IVNO DE
1554. Véxase Las antiguas rutas jacobeas del territorio brigantino, A Coru-
ña, 1975, s. p. 

71 No século XVII documéntase a fórmula en representacións de certo eco,
como o grande escudo real que serviu de cuberta á obra de Mauro Cas-
tellá, impresa en 1615, e nas Ordenanzas da Real Audiencia de Galicia,
impresas pola súa vez en 1679. No século XVIII figuraría tamén nas armas
da universidade compostelá, sancionadas por Carlos III o 22 de abril de
1771, e xa a comezos do XX na última entrega do Boletín de la Real Aca-
demia Galega do ano 1906: ano I, n.os 6-7.

72 Un notable escudo de La Coruña, p. 56.
73 J. Bugallal y Vela, Origen y evolución..., pp. 10-11 e 22-23.
74 F. Menéndez Pidal de Navascués, «El origen inglés de las armas de Gali-

cia», p. 22.
75 Vol. II, fol. 13v.
76 Valladolid, 1604 e 1606 [J. Bugallal y Vela, Origen y evolución..., p. 23].
77 Este magnífico álbum consta de 5 folios de texto e de 33 estampas gra-

vadas con augaforte e buril. O seu título completo é como segue: La
magnifique et sumptueuse pompe fùnebre faite aus obseques et funerailles du
tres grand et tres victorieus Empereur Charles Cinquième, celebrées en la vile
de Bruxelles le XXIX iour du mois de decembre MDL VIII par Philippes Roy
Catholiques d’Espaigne son fils. En Antwerpen, na Imprenta de Christo-
bal Plantino, 1559, Estampa n.º 14.

78 Fol. 546v. Ao dar noticia deste importante testemuño, Jaime Bugallal
lembra que no Armorial Universal –conservado hoxe na Biblioteca
Nacional de París– se conteñen un total de mil novecentos escudos, dos
cales 286 corresponden a liñaxes españolas, 18 delas galegas. Véxase J.
Bugallal y Vela, Origen y evolución..., p. 23. Ibidem, p. 25, nota 29.

79 H. de Bara, Le blason des Armoiries, Lyon, 1581, p. 206.
80 Véxase Nobiliario del Reyno de Galicia, p. 39.
81 Baltasar Porreño enuméraas a continuación e dedícalles un breve

comentario a cada unha delas: «Orense, Astorga, Yria Flavia, Tuy» e
«Britónica», que «otros dicen ser Mondoñedo». Noutro lugar, este
mesmo autor precisa que o Concilio se celebrou no ano 569 e recorda
que así consta en «una escritura del Tumbo de esta Yglesia, la qual dice
Ambrosio Morales ser la más antigua de quantas se han conservado en
España». Ibidem, pp. 39 e 83 e ss.

82 Argos Divina, cap. XL, pp. 390-391.
83 A referencia en C. Vaamonde Lores, Un notable escudo de La Coruña, p.

37.
84 F. M. J. de Huerta y Vega, Anales del Reyno de Galicia, Santiago, 1734.
85 Véxase P. de Seguín, Galicia, Reino de Cristo Sacramentado, vol. I, dis-

curso II, pp. 352-353.
86 Noticias e referencias sobre a cuestión en C. Vaamonde Lores, Un nota-

ble escudo de La Coruña, pp. 34-37. 
87 Ciencia Heróica; reducida a las leyes heráldicas del blasón, Barcelona, 1725,

vol. I, p. 399.
88 Madrid, 1662 e 1677.
89 Un bo exemplo constitúeo a representación, xa comentada, que figura

no famoso Arco Triunfal do Emperador Maximiliano I, debuxado por
Durero e gravado por Hieronymus Andreä no ano 1515.

90 Galicia. Reyno de Christo Sacramentado, vol. I, discurso II, pp. 352-353.
91 O primeiro antecedente deste emblema está naturalmente na cruz lati-

na vermella, símbolo da cristiandade, usada polos guerreiros cristiáns
que loitaban contra o Islam, e o proceso seguido na súa formulación grá-
fica caracterizouse pola tendencia a ensanchar ou dar maior volume aos
cabos ou extremos desta, o que permitiu compensar os vans que produ-
cía a separación progresiva dos brazos. Enténdense así as cruces ensan-
chadas, típicas dos séculos X e XI, e as que xa nos dous seguintes se
representarían cos extremos rematados en floróns trifoliados, que cabe
asociar ás primitivas insignias ou emblemas de carácter xenérico porta-
das polos distintos institutos militares xurdidos por aqueles tempos. O
paso seguinte, polo que respecta ás cruces destes últimos, consistiu en
agregarlles un elemento específico que as singularizase: a de Calatrava,
por exemplo, engadiu as trabas ou «manijas» de cabalo parlantes, o
mesmo que a de Avis engadiu tamén as aves. A Orde de Santiago, entre
tanto, incorporou as cinco vieiras, que dispuxo no centro e en cada un
dos brazos ou cabos da cruz, pois estas eran o emblema –a «divisa»– do
Apóstolo, cuxo nome levaba a propia Orde tras consagrarse os seus
membros como vasalos e cabaleiros seus: «El dia 12 de febrero, que en
dicho año de 1171 fue viernes, se tuvo la solemne función de consa-
grarse don Pedro [el fundador de la Orden] y su Milicia vasallos y cava-
lleros del Apóstol Santiago y hermanos de su Iglesia, quedando hecho
el Maestre y sus successores Canónigo de ella y el Arzobispo don Pedro
y los suyos desde luego Freyles de la Orden de Santiago...». Véxase J.
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López Agurleta, Vida del Venerable fundador de la Orden de Santiago,
Madrid, 1731, pp. 79-81 e 85-87. Para o demais, E. Pardo de Guevara y
Valdés, «Símbolos jacobeos y emblemas compostelanos. Anotaciones y
comentarios», en Actas del V Congreso Internacional de Estudios Jacobeos
«Santiago de Compostela: ciudad y peregrino», Santiago de Compostela,
2000, pp. 385-401.

92 Os emblemas da Orde de Santiago, a súa historia e a evolución dos seus
significados foron estudados recentemente en F. Menéndez Pidal de
Navascués, «Emblemas de la Orden de Santiago», Hidalguía, 268-269,
1998, pp. 317-336.

93 Porén, na vista de Compostela: Hoy St. Iago, o mesmo Pier María Baldi
incluiría a custodia flanqueada polas seis cruces potenzadas, todo moi ao
estilo do escudo deseñado por Hernando de Ojea cinco décadas atrás.
Véxase El viaje del príncipe Cosimo dei Medici por España y Portugal, edi-
ción de P. Caucci von Saucken, Santiago de Compostela, 2004, vol. II,
s. p.

94 A asociación das armas de Galicia coa cruz e orde santiaguista garda
indubidábel paralelismo coas que se observan nas representacións dou-
tros reinos. Así, só por exemplo, as armas de Castela e León, que neste
mesmo xogo se asocian á cruz da Orde de Alcántara e ás trabas parlan-
tes da de Calatrava. Véxase P. Palasí, Jeux de Cartes et jeux de l’oie héral-
diques, París, 2000, pp. 72, 76 e 141. Vaamonde Lores reproduce un
naipe deste xénero, coas armas de Galicia en idéntica disposición.
Véxase Un notable escudo de La Coruña, p. 66.

95 Theatre de la Guerra en Portugal et dans les Algarves, Amsterdam, 1692.
96 Il Regno de Galicia, Roma, 1696.
97 Le Royaume de Galice, París, 1708.
98 Die Sud-West Custe von Gallicien, Augsburg, 1715.
99 Estes selos foron reproducidos por A. Martínez Salazar nun volume

extraordinario, conmemorativo do primeiro centenario da Guerra da
Independencia, en Galicia, fasc. 2, 1908, pp. 45-46.

100 Así, por exemplo, nos selos do movemento asembleario dos municipios
galegos en favor do Estatuto de autonomía: a custodia coas sete cruces
e, no timbre, a coroa mural ou cívica.

101 C. Vaamonde Lores, Un notable escudo de La Coruña, p. 11.
102 Ibidem, pp. 45-50.
103 Véxase Descripción del Reyno de Galizia, fol. LXI.
104 En relación con esta antiga disposición, usada –insistirei unha vez

máis– como sinal heráldico de Galicia, as súas palabras finais son certa-
mente categóricas, excesivamente categóricas: «estas gloriosísimas
insignias son las únicas, verdaderas y legítimas armas de Galicia, com-
pletamente solas y aisladas, sin nada de cruces, motes, leyendas ni otros
atributos...». Véxase Un notable escudo de La Coruña, p. 68.

105 A Xunta Directiva desta real corporación fíxoo o 21 de xuño de 1930,
aínda que engadindo a cruz-espada santiaguista.

106 Así, en efecto, por ditame emitido o 13 de xaneiro de 1931, no medio
do debate suscitado por Couceiro Freijomil e outros contra o recoñece-
mento da matrícula coruñesa como bandeira propia de Galicia. 

107 Por aqueles anos, en efecto, a douta institución galega timbrou o seu
Boletín cun escudo en que se dispoñía o cáliz sumado da hostia e acom-
pañado das sete cruces, tres a cada flanco e unha no xefe. Nos usos da
real corporación, por outra parte, acadou certa tradición unha curiosa
cartela de ar modernista, probabelmente de orixe barcelonesa, que antes
xa fora utilizada repetidamente para acoller outras disposicións diferen-
tes. Así, por exemplo, coa custodia, as seis cruces potenzadas e a borda-
dura co lema de Ojea, apareceu á fronte da segunda edición da Historia
de Galicia, de Manuel Murguía, impresa por Eugenio Carré (A Coruña,
1906), e na cabeceira do número 3 do propio Boletín, 3 de xullo de 1906,
onde moi pouco despois –números 6 e 7– volvería ser utilizado, aínda
que dispoñendo agora o cuartelado de Castela, León, Aragón e Navarra,
co cáliz sumado da hostia, brocantes sobre o centro do xefe (20 de
novembro de 1906); apareceu, así mesmo, co cáliz e as sete cruces no
primeiro tomo –descrición xeral– da coñecida Geografía de Galicia diri-
xida por Carreiras Candi e impresa en Barcelona. 

108 «Os novos símbolos da nova Galiza», Nova Galicia. Boletín Quincenal
dos Escritores Galegos Antifeixistas, n.º 6, 1 de xullo de 1937, p. 2.

109 Lémbrese a evocadora pasaxe nas pousadas de Narón, que serve para
introducir o lector nunha das súas máis famosas e logradas novelas his-
tóricas. Véxase B. Vicetto, Los hidalgos de Monforte, A Coruña, 1903, pp.
40-41.

110 O escaso eco desta desafortunada proposta, cuxa materialización non
estaba ademais á altura do seu autor, quedou patente con ocasión do

propio enterro de Castelao, pois os seus restos foron cubertos coa ban-
deira de seda, declarada «insiña oficial do Consello da Galiza», que a
colectividade galega de Bos Aires lle obsequiara co gallo do seu nomea-
mento como ministro do chamado «goberno republicano no exilio».
Nesta insignia, por certo, figuraba bordado en fíos de ouro e prata un
escudo de Galicia coa custodia e o celebérrimo lema sacramentario: In
hoc misterium fidei firmiter profitemur.

111 Véxase «Encol de simboloxía e efemérides Galegas. Hai que conxugar
un novo escudo revolucionario coa tradición», en Galicia Socialista,
abril, 1978, p. 7.

112 BRAG, 355, 1973, p. 195.
113 Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril. 
114 As incidencias e detalles do proceso lexislativo en B. Cores Trasmon-

te, Los símbolos gallegos, Santiago, 1986, pp. 35-47.
115 N.º 267, do 11 de maio de 1984.
116 Lei 5/1984, do 29 de maio.
117 Véxase B. Cores Trasmonte, Los símbolos gallegos, pp. 44-45.
118 N.os 230, 246 e 280, do 9 de marzo, 5 de abril e 31 de marzo de 1984

respectivamente. [Ibidem, 175]. 
119 Diario Oficial de Galicia n.º 120, do 23 de xuño de 1984.
120 Decreto 73/1985, do 18 de abril, da Consellaría da Presidencia, «polo

que se establece a especificación técnica das cores da bandeira e do escu-
do de Galicia».

121 Algúns comentarios sobre estas cuestiones en E. Pardo de Guevara y
Valdés, Emblemas municipais de Galicia, vol. I (Expedientes de escudos e
bandeiras aprobados nos anos 1994 a 1997), Consellaría de Xustiza da
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, vol. I, pp. 47-57 e
XIII-XV. Véxase, ademais, F. Menéndez Pidal de Navascués, «Armerías
y logotipos», Tabardo, 1, 2002, pp. 57-66.

122 Unha primeira aproximación ao tema en E. Pardo de Guevara y Val-
dés, «La huella eucarística en las armerías gallegas. Testimonios y
comentarios», en Camino de Paz. Mane Nobiscum Domine, Xunta de
Galicia, Ourense, 2005, pp. 461-473.

123 Atendendo a esta consagración secular, a Comisión de Heráldica da
Xunta de Galicia propuxo a aprobación do emblema municipal de Mon-
doñedo, o que se verificou polo Decreto 336/99, do 9 de decembro
(DOG, 250, do 29 de decembro de 1999). Noticias e breve exposición
de motivos en E. Pardo de Guevara y Valdés, Armerías municipais de
Galicia, Santiago de Compostela, 2003, vol. II, pp. 61-63. 

124 Argos Divina, cap. XXXVIII, p. 375.
125 O emblema municipal cambadés ten a súa orixe, como en tantísimos

outros casos, no seu selo municipal de tinta, onde se facía figurar o cáliz
sumado da hostia, propios de Galicia, aínda que flanqueados polo ana-
grama de Isabel II; é dicir, ten á súa dereita o «Y» e á súa esquerda o «2»,
que se representaban unidos pola parte inferior. De aí derivouse a estra-
ña cinta que hoxe rodea naquel emblema o sinal parlante de Galicia. O
aditamento, segundo algún erudito heraldista, complétase no timbre coa
coroa de Witiza...

126 Decreto 274/1998, do 24 de setembro (DOG, 196, do 8 de outubro de
1998). Véxase E. Pardo de Guevara y Valdés, Armerías municipais de
Galicia, vol. II, pp. 35-37.

127 Madrid, 1679. O texto extractado en F. Saavedra Ribadeneira, Memo-
rial de la Casa de Saavedra, Madrid, 1679, fols. 152v-155r. O primeiro dos
autores que divulgaron a lenda foi o licenciado Molina, que escribe o
seguinte: «Los Bolaño son ansi mesmo de mucha antiguedad, son casi
unos con los de Rybadeneyra, excepto que los Bolaño traen más en sus
armas un cordero y un bollo, porque dizen que estando en Lugo cerca-
do un cavallero de donde este linaje desciende, no teniendo consigo ya
casi vastimento ninguno, hizo un bollo de un poco de harina que le avía
quedado y despedaçando un cordero solo que tenía lo echó en el campo
a vista de todos, dando a entender que avía abundancia de manteni-
miento; por lo qual el real se alcó de allí; y ansy tomaron de sus mismas
armas el nombre, porque se llaman Bolaños por el bollo y el agno que es
cordero, que este bollo y este cordero traen por armas». Véxase Descrip-
ción del Reyno de Galizia, fol. LVI.

128 Pallares y Gayoso, Argos Divina, cap. LVII, pp. 697-698. A II marque-
sa da Pobra de Parga contraeu matrimonio con don Tomás de los Cobos
y Sarmiento de Mendoza, fillo do X conde de Ribadavia e IV marqués
de Camarasa; desta unión naceu dona María Josefa de los Cobos, que se
denominou III marquesa da Pobra de Parga. Esta última casou pola súa
vez con don Fernando Gayoso, VII conde de Amarante e III marqués de
San Miguel das Penas, señor ademais da Casa de Oca. Unha represen-
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tación coa mencionada divisa e abundantes noticias xenealóxicas en
Apuntes para el historial de la Casa de Camarasa, San Sebastián, s. a.
[1936], p. 166.

129 Véxase D. de la Válgoma y Díaz-Varela, La Condesa de Pardo-Bazán y
sus linajes, Burgos, 1952, p. 61.

130 Véxase A. G[onzález] Santiso, Los obispos de Tui y sus armas. Heráldica
eclesiástica, Tui, 1994, pp. 136 e 139.

131 Armas y Triunfos del Reyno de Galicia, cap. XXVIII, fol. 305.
132 Archivo de la Casa de Riomayor, Papeles de Juan Piñeyro y Maseda,

atado 1, n.º 1.
133 Nesta representación, disposta nun escudo cuartelado sobre mármore

branco, inclúese –no terceiro cuartel– un brazo saínte da destra sostendo
un cáliz coa hostia e na punta os tres alfanxes; no último cuartel dispon-
se xa unha árbore cun touro ou vaca pasante, todo sobre ondas, o que
cabería interpretar como unha versión desenfocada do piñeiro co lebrei-
ro atado. Nunha bordadura partida dispóñense, por fin, cinco piñas, que
os heraldistas murcianos interpretan como alusión ao «apellido Piñero».
Non parece haber dúbidas, por outra parte, da relación desta labra herál-
dica cun Ignacio Antonio Cuenca Fernández Piñero, que preiteou pola
súa fidalguía nos anos 1717 e 1722 diante da Real Chancelería de Gra-
nada. Véxase todo isto en J. M. Cutillas de Mora e outros, Caravaca.
Repertorio heráldico, Murcia, 1998, pp. 42-43, 333 e 434.

134 Trátase, en realidade, de dous pequenos escudos. No primeiro, os roe-
les e a cabeza de lobo, propios dos Castro e dos Moscoso, distribúense
nunha complicada e innecesaria partición, dispoñéndose un significati-
vo IHS sobre o seu último cuartel. No segundo, baixo unhas letras que
non me é posíbel identificar, dispóñense xa o cáliz sinistrado da hostia,
ou acaso dunha simple patena, pero interpretados popularmente como
representación das armas de Galicia. Véxase, por exemplo, C. Bello
Romero, Laxe mirando al mar, A Coruña, 1999, pp. 37-38.

135 Neste escudo dispóñense o cáliz e a hostia no cantón destro do xefe,
repartíndose os demais elementos polo resto do campo; salienta, entre
outros, un brazo sostendo unha chave, saínte do flanco sinistro. Un e
outro incorporounos o Padre Sarmiento ás súas armas, xunto coas dos
Gosende e Sarmiento, que formou –segundo parece– cando a súa desig-
nación como abade de Ripoll. Así figuran, cando menos, no seu coñeci-
do retrato, pintado por Ysidro Carnicero e gravado en Madrid en 1774 por
Francisco Muntaner. Véxase, sobre o primeiro, A. Rodríguez Fraiz, «Los
ascendientes del Padre Martín Sarmiento en Cerdedo», en Estudos adica-
dos a Fr. Martín Sarmiento, Santiago de Compostela, 1995, pp. 21 e 29.

136 Véxase X. A. García G. Ledo, As pedras armeiras. Catálogo-inventario
monumental e artístico do Concello de Culleredo, A Coruña, 1992, pp.
66-67.
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