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SAXAMONDE

Saxamonde pode ser a terra dos ríos. Hai un 
que percorre o subsolo da parroquia e alimenta 
as fontes que se aliñan de sur a norte ao longo 
da hoxe chamada N550. É tamén unha terra de 
señoríos xurisdicionais que nun tempo tivo xuíz e 
leis propias. A parroquia é o lugar onde o camiño 
de ferro, construído no final do S. XIX, atravesa 
a terra en dirección á meseta. Saxamonde é, 
posiblemente, a única parroquia rural galega que 
non ten cruceiros. Unha parroquia que baña dúas 
cuncas hidrográficas e atravesada pola Depresión 
Meridiana. Quizais sexa esta característica a máis 
notable de Saxamonde: paso de comunicación 
natural norte-sur, entre Galiza e Portugal, entre as 
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terras da Louriña e o val de Mañó en Redondela. 
Saxamonde é a porta sur do concello e as portas 
galegas acostuman a ter dúas follas. Convite á 
hospitalidade adversativa, isto é, podes pasar... 
mais primeiro abro unha folla da porta e, se tal, a 
segunda. Neste pequeno texto imos abrir a folla 
superior da porta e realizar un pequeno percorrido 
pola parroquia mais, tamén, habemos de abrir 
a folla trancada e mostrar parte do Saxamonde 
descoñecido e imperceptible a simple vista. 

Propoñemos pasear e ir debullando os pasos 
camiñados por miles de persoas que habitaron 
estas terras ou as cruzaron desde os tempos da 
prehistoria até os nosos días. Un percorrido polo 
palimpsesto Saxamonde que só o ollar atento 
de quen camiña, pasea, fala e non só anda, pode 
chegar a descifrar. 

Roma en Saxamonde
A entrada histórica meridional de Saxamonde, e 

tamén de Redondela, non é a N550, actual nervio 
central da parroquia. É o trazado da vía romana 
XIX que unía Bracara e Asturica. A toponimia 
actual chama Camiño Romano ao que descende 
desde o Coto do Gran, na extrema coa parroquia 
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de Vilar de Infesta, polos barrios de Padrón e O 
Souto até a extrema con Quintela onde o camiño 
muda o nome para se converter no Camiño dos 
Frades. Os vestixios arqueolóxicos indícanos 
que Saxamonde foi pisada por romanos. No ano 
1877 atopouse un miliario romano no barrio de 
Padrón. Os miliarios son marcadores do territorio 
que indicaban distancias. Saxamonde tiña o seu, 
mais tamén Vilar, Cesantes ou Arcade. O atopado 
en Saxamonde foron, de feito, catro pés de viña 
con inscricións romanas que resultaron as catro 
pezas dun miliario romano da época de Adriano 
Traxano, por volta do ano 130 a.n.E. Dúas das 
pezas foron atopadas no “Socalco da Veigadeira”, 
Padrón, e outros dous na parroquia de Quintela. 
Rescatounas o ilustre Casto Sampedro Folgar, do 
que falaremos máis adiante. Hoxe en día o miliario 
pódese visitar no museo de Pontevedra. Por certo, 
no Libro de Legos do Catastro de Ensenada do 
ano 1752 recóllese o topónimo “Veiga da Eyra” 
e na actualidade existe tal topónimo á beira do 
mencionado Camiño Romano. 

Volvendo á entrada da parroquia e seguindo o 
percorrido que hoxe marca o Camiño de Santiago, 
chegamos ao Coto do Gran, que linda co Carrascal, 
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en Vilar. Neste punto divisamos a Enseada de San 
Simón, tal e como o 10 de setembro de 1832 fixera 
o xeólogo Guillermo Schulz buscando información 
para escribir a súa Descrición xeognóstica do Reino 
de Galiza. Se nos fixamos, veremos restos do 
que puido ser e non é. Por un lado, unha estraña 
estrutura circular de pedras, a modo de henge, 
patrocinado por un dos Xacobeos de finais do 
século pasado, que pretendía ser unha fonte-
estanque para visitantes humanos e ecuestres. 
Ficou nunha peza de land art. Esparexidas pola 
zona, varias mesas de pedra que procuraban 
crear deste lugar un merendeiro. Por último, 
podemos observar unha grande área de piche 
cun poste central e tres farois. Este foi un 
torreiro onde se celebrou no seu día a festividade 
de Santo Antón, hoxe en día parte da paisaxe 
arqueolóxica de Saxamonde. 

Baixamos Padrón pola Trigueira onde a terra dá de 
beber a quen pasa con dúas boas fontes. Unha bota 
de peregrino, na casa de Manolo e Lola, lémbranos 
que estamos en ruta santa e, tamén, que vén a 
costa do Corisco. Unha prominente pendente 
que nos sitúa no fondo do val. Aquí contamos coa 
única taberna en activo da parroquia. Ampliada 
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como albergue, o Corisco resiste en Saxamonde 
ao peche de locais. 

As tabernas, abacerías e bodegóns 
A primeira referencia de tabernas na parroquia 

atopámola no Catastro de Ensenada. Fala de até 
catro locais onde se servía viño e outras bebidas. 
Xa en 1885, a Matrícula Industrial do Concello 
de Redondela recolle unha taberna a nome de 
Ramona Castro. Uns anos máis tarde recóllese 
outra rexentada por Rosa Darriba nunha casa 
que estaría pasando a igrexa parroquial. Ao longo 
dos anos as tabernas con licenza para servir viño 
e vender alimentos foron sucedéndose: a tenda 

Entrada do Coto do Gran.
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de Vicente Fernández con licenza para vender 
aceite e vinagre de comezos do S. XX; o bodegón 
e abacería aberto deste comezos de século até 
os anos 20 de Aurora Lusquiños. No ano 1938, en 
plena Guerra Civil, contabilízanse 5 licenzas para 
bodegóns na parroquia; A tenda de Hortensia, 
a de Pura ou a de Carmiña son ben recordadas 
polos máis vellos da parroquia. 

As tendas ultramarinos en Saxamonde 
desapareceron nos anos 1990. A tenda de Cecilia, 
que tamén foi de Nicolasa, e a de Aurita no Souto, 
foron as últimas en pechar, mais seguiron existindo 
diversas tabernas e bares onde parar e tomar algo 
ou xogar a partida: A de Catalina no Alto dos Valos, 
que foi antes do seu pai Ricardo, onde había un 
teléfono de pasos desde onde chamar ou recibir 
chamadas; o Ballote; o Bar Novo que tamén foi 
estanco e correos e tivo tantos nomes coma 
propietarios; o Labrador na vía vella ou o Corisco, 
aberto desde os anos 1940, que mencionamos 
máis arriba. 

Os franceses non viñeron tomar un viño...
Na actualidade non hai ningún vestixio. Ningún 

marco, placa, sinal ou marca que fale da presenza 



13

das tropas francesas na parroquia de Saxamonde, 
mais aquí estiveron, pasaron e fixéronse notar. 
Abofé! O 14 de abril de 1809 unha división de tropas 
francesas, das comandadas polo mariscal Ney e 
Soult, atravesaron Saxamonde procedentes de Tui. 
As tropas viñan agrupadas en columnas precavidas 
das guerrillas da Louriña. No ensanchamento dos 
vales, os franceses repregábanse e atacaban á 
poboación. Saxamonde sufriu o embate francés 
contando entre 11 e 18 mortes, dependendo da 
fonte consultada. Todas as persoas, mulleres e 
homes, do barrio de Padrón. Nos papeis de Casto 
Sampedro no Museo de Pontevedra pódese ler 
sobre ese día:

“Día de terror e choro para os fregueses veciños 
na que os franceses queimaron ermida e cinco 
casas nin contan as palleiras, canastros, alboios 
e casas a que prenderon lume e logrou apagarse: 
no mesmo asasinaron nove homes e dez mulleres 
veciños todos desta parroquia os que se enterraron 
como se puido ao día seguinte”.

O tráxico deste suceso deixou pegada na 
memoria da veciñanza de Padrón. Concha Freaza 
conta que a memoria da casa matriz queimada 
naquel día é un suceso do que os seus devanceiros 
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lle falaran aos seus pais. Na reforma da casa, hai xa 
ben anos, ela mirou o borro dos restos do incendio. 
O número 43 do Camiño Romano que percorremos 
ardeu ese 14 de abril e 200 anos aínda son poucos 
para borrar o suceso da memoria familiar. Ser 
lugar de paso, habitar na Depresión Meridiana, 
situarse no camiño entre Tui e Santiago ten as súas 
consecuencias. Nese día, foron tráxicas.

Os froitos da terra
A parte baixa de Saxamonde é unha gran 

chan fértil bañada polo río Maceiras. Mais non 
nos trabuquemos, os ríos e regatos sendo un 
mesmo curso de auga, teñen diferentes nomes 
dependendo do tramo. O río Maceiras é o río 
Cadeláns no seu tramo máis abrupto que baixa 
pola Trigueira e, xa en Vilar de Infesta, recibe o 
nome de Preira ou Pereira. Nesta parte baixa do 
río, o terreo ensánchase e as terras son boas para 
o cultivo. Aquí atopamos propiedades estreitas e 
alongadas que forman un mosaico dedicado ao 
cultivo, sobre todo, do millo. As Serras, Serriñas, As 
Breas de Abaixo e Arriba, as Bulguerías, as Poexas, 
os Cupiños ou as Salgueiras son microtopónimos 
destas terras chás. Os Redollos fan extrema coa 
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parroquia de Quintela que comeza ou remata á 
outra beira do regato do Regueiral, linde natural 
das dúas freguesías. 

Estas terras de cultivo, hoxe en día case todas 
abandonadas ou ocupadas por construcións 
diversas, permítennos falar do que ten sido 
a principal actividade ao longo da historia da 
parroquia, o campo. 

Saxamonde ten unha orografía complexa cun 
perfil tipo serra. Partindo do Coto do Gran, 
temos cara o oeste o río Cadeláns-Maceiras, as 
quirincostas do barrio de Padrón, o máis abrupto, 
no fondo dos chans do Souto que logo soben polo 
río Escornabois, tamén chamado das Matutas 
e Liñares xa ao pé do barrio do Casal do Monte, 
que sobe cara ao monte Formoso e á actual zona 
recreativa do Chan das Pipas. Cara o leste temos 
o monte Mendo e o Coto de San Román, no barrio 
de Os Valos, que percorre Saxamonde de sur a 
norte. Na parte norte ábrese un pequeno val que 
dá na boca do túnel do tren e coa extrema con 
Louredo, onde o Alto dos Valos recibe as augas 
do río Louro, da cunca hidrográfica do río Miño. 
Saxamonde non ten orografía fácil e as súas 
terras non son as máis fértiles. 
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O Catastro de Ensenada fala da existencia de 2.200 
ferrados de “sembradura”no ano 1752 divididas en 
terras de regadío, secaño, horta, prados e soutos 
de diferentes calidades. Abondan as terras de 2ª 
e 3ª calidades e os produtos máis cultivados eran 
as mazás, trigo, centeo, paínzo, millo miúdo, viño, 
coles, castañas e algúns legumes. Nestes case 
300 anos que nos separan de 1752 desapareceu o 
cultivo de trigo e centeo. O millo miúdo e paínzo 
foron substituídos por outras sementes de millo. 
A froita segue sendo abundante e durante moitos 
anos, moitas mulleres vendíana nos mercados de 
Vigo. O terreo destinado a viña seguramente que 
aumentou desde os tempos do Catastro, aínda 
que nos días que nos contemplan esta tendencia 
semella ser a contraria. 

Saxamonde é terra prolífera en furanchos. Na 
primeira metade do ano pódense testar os caldos 
dunha decena de casas que abren de forma 
temporal. Hai e houbo boas casas onde tomar unha 
taza e unhas racións. Dependendo da produción 
anual abren ou non as súas portas. Sen pretender 
ser exhaustivos podemos mencionar os furanchos 
de Albino, Sanromán, Luis, Santi, Celina, Alejandro, 
Fernando, Julita e Jose, o Marqués, Juan e Ricardo...
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En Saxamonde chegou a haber unha Festa do 
Viño da Casa. No ano 2008 celebrouse a primeira 
de sete edicións. Produtores da parroquia e 
arredores ofrecían os seus viños dentro dun 
programa con música, exposicións, convivencias 
e agroolimpíadas. Celebrábase no Centro Cultural 
Chan das Pipas, onde remataremos o noso periplo 
pola parroquia.

A actividade agraria actual supón un 
complemento doutras ocupacións. En Saxamonde, 
coma no resto de parroquias rurais, hai poucos 
labregos e labregas a tempo completo e a maioría 
sono a tempo parcial. Así, moitos terreos están 
á poula, mais hai outros moitos que manteñen o 

Regato Escornabois ao seu paso polo Rabo do Mulo.
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cromatismo estacional labrego. Poucas vacas hai 
xa na parroquia. Seica das últimas son as de Flora, 
no Casal do Monte, que aínda se poden ver pastar 
nos Trugallos, as Barcias ou nos Valongos á beira 
da vía do tren.

Esta actividade agrícola tivo o seu reflexo no 
asociacionismo da parroquia. Sabemos pouco, pero 
na II República Saxamonde contou cun Sindicato 
Agrícola. Estas organizacións foron moi frecuentes 
en Galiza ao abeiro do movemento do agrarismo. 
No caso que nos ocupa podemos afirmar que no ano 
1935 tiña 42 asociados, que pertencía á Federación 
Agraria de Redondela e á Federación Provincial 
Agraria, tal e como se pode ler no xornal El Tea o 
24 de marzo de 1936. Tamén informa que nese ano 
o Sindicato fixera campaña pola Fronte Popular. O 
edificio do Sindicato agrario servía, sobre todo, para 
centralizar compras e actuar de voz do campesiñado 
ante as autoridades. Activo, cando menos, desde o 
ano 1933, o Sindicato Agrario estaba presidido por 
Rogelio Rodríguez cando se produciu o golpe de 
Estado. 

Unha vez na ditadura, a actividade agrícola 
seguiu sendo central na parroquia e se formou a 
Hermandad de Labradores que, tamén, actuaba 
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como mutua de socorro ante enfermidades, perdas 
de gando e, tamén, para centralizar compras. 
Chamada a Contrata do Gando ou a Sociedade 
do Gando, taxaba o gando da parroquia e, no 
caso de deceso ou algún problema, a Sociedade 
corría cos gastos. Juan del Blanco foi un dos seus 
primeiros presidentes e Arsenio Amoedo o último. 
As reunións destas sociedades agrarias eran na 
Casa da Obra, que aínda segue en pé na entrada da 
igrexa. Esta casa foi feita pola veciñanza. Agora é 
propiedade da Igrexa.

O camiño de ferro
Deixáramos o camiño nos Redollos, extrema 

con Quintela. Subimos cara o leste polo Lugar do 
Outeiro, no barrio do Souto até chegarmos á antiga 
vía do tren, onde as veigas se chaman Trasandíns 
ou os Lombos. O ferrocarril é parte da historia e da 
paisaxe recente de Saxamonde. Houbo un tempo 
no que a parroquia non estaba atravesada polo 
camiño de ferro. A súa construción remóntase 
aos anos 70 do S. XIX. O 17 de marzo de 1878 
inaugúrase o tramo que atravesa a parroquia. 
Será a primeira vez que o ferrocarril penetre o 
túnel dos Valos. A construción do pasadizo non 
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estivo exenta de problemas segundo nos contan 
Gonzalo Amoedo e Roberto Gil. En xullo de 1876 
a súa bóveda derrúbase. Mesmo apareceu un 
lobo dentro do túnel no ano 1877. Tempo aquel 
onde os lobos visitaban Saxamonde vindos dos 
outeiros do Galleiro. 

O ferrocarril causou asombro entre a poboación. 
Pensemos na sensación de quen na vida mirara 
un tren e menos que unha máquina chea de fume 
se metera por un túnel do que non se albiscaba o 
final. A crónica que nos deixou escrita do Diario 
de Santiago o 21 de marzo de 1878 fala deste 
momento:

“O temor era natural pois tanto se dixera do 
túnel de Os Valos que aínda os máis animosos só 
tomaban o billete até Redondela [...] achegábase 
o ansiado instante e todos queren saber o tempo 
que habemos de estar na tebras estando en pleno 
día. O túnel! O túnel! Repiten xa cen voces”.

A construción do tren tivo os seus efectos no 
lugar. Alén do entullo, froito da construción da 
infraestrutura, da división da parroquia en dúas 
metades, o túnel modificou as augas de rega polo 
que houbo que construír un sifón. A construción 
da vía non estivo exenta de polémica. Formouse 
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unha comisión para avaliar os danos das obras 
impulsada polas queixas da veciñanza. No Pleno 
do 8 de xaneiro de 1871 alertábase das “casas en 
perigo, motivado aos derrubamentos de terra 
habidos e ás posibles alteracións nas canles de 
rego e perigo de invadir as terras a estrada de Tui”. 
Vese que, ao igual que nas loitas contra o Polígono 
Chan das Pipas-Arrufana 140 anos despois, a 
veciñanza de Saxamonde tamén sabía reivindicar 
os seus dereitos e defender a terra.

Co tren chegaron traballadores foráneos, sobre 
todo do norte peninsular. Apelidos como Zabaleta 
teñen a súa orixe nestas obras. Hoxe en día, este é 

A Ponte do Rosario sobre a Vía vella.
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un apelido esparexido pola contorna. A Fonte do 
Lugués, case na extrema con Quintela na N550, recibe 
o nome do alcume dun traballador do ferrocarril. A 
microtoponimia viuse afectada, o Camiño da Vía Vella 
ou o Terraplén son exemplos. O paso do tren de vapor 
serviu de obxectivo para apañar carbón nos tempos de 
necesidade. Mesmo contan que había mulleres que 
levaban as súas crianzas á boca do túnel para curar 
catarros co vapor do ferrocarril. A isto, hai que sumarlle 
varios accidentes e mutilacións que fan que a historia 
de Saxamonde non se entenda sen o ferrocarril. 

A vía orixinal abandónase no ano 1971 que pasará 
a ser anos máis tarde un camiño veciñal que, agora 
si, facilita a comunicación entre todos os barrios. 
Non queda un sen atravesar polo camiño de ferro!

Desde a Vía Vella podemos acceder á N550 pola 
Ponte do Rosario que, xunta á da Negral, son das 
dúas pontes que se construíron para cruzar a vía. 
Atopámonos na parte norte da parroquia e, tamén, 
no barrio de Os Valos. Este é o barrio máis extenso 
e populoso onde se atopa a igrexa parroquial que 
aínda non mencionamos. Mais deixemos o sacro 
para máis adiante.

A N550 é un camiño convertido en estrada que 
logo pasará a ser unha especie de rúa principal de 



23

Saxamonde e, na actualidade, torna a ser estrada. 
É a principal vía de comunicación para saír da 
parroquia, para chegar e, sobre todo, para pasar 
sen parar. Ao longo do tempo, foise ensanchando e, 
neste proceso, derrubáronse casas, modificáronse 
fontes, camiños e até a entrada á igrexa. Nas súas 
beiras situáronse tendas, a escola, o estanco, 
tabernas e bares, até o baile de Bernardino. Na 
actualidade disto queda pouco, por iso que de rúa 
pasou a ser estrada.

Tempos do Couto de Saxamonde. 
O Saxamonde señorial
A N550 atravesa o lugar do Pazo, pouco antes 

de chegar á igrexa parroquial. Na actualidade, 
Saxamonde é unha parroquia máis do concello de 
Redondela, mais isto nin sempre foi así. No ano 
1156, o rei Fernando de León fixo señor do Couto 
de San Román de Saxamonde a Gonzalo Muñoz. 
Este couto tiña xurisdición civil e criminal propias 
por medio dun Privilexio Real. Isto é, as leis de 
Saxamonde eran as leis de Saxamonde. Este tal 
Gonzalo casou con Aldonsa Fernández de Valadares 
e, así, ligaron a casa de Valadares con Saxamonde. 
Conste que, tal e como se le nunha xenealoxía da 
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casa dos Valadares escrita no ano 1632, os títulos 
separáronse nun primeiro momento entre os fillos 
de Gonzalo e Aldonsa. Dúas xeracións máis tarde, 
non tendo descendencia Urraca Rodríguez, neta 
da parella, o couto de Saxamonde volveu á casa 
de Valadares na persoa Álvaro Fernández, tío de 
Urraca e fillo de Aldonsa que aínda vivía.

A importancia de Saxamonde na casa de Valadares 
apréciase nos testamentos dos sucesivos titulares 
do Couto. Por exemplo, no ano 1397 escribe a 
súa manda testamentaria Álvaro Fernández de 
Valadares (outro Álvaro!). O testamento asínase en 
Saxamonde un 20 de setembro “estando con saude 
con todo meu syso et entendimiento qual me <Deus> 
quis dar, faço minna manda e ttestamiento et minna 
postromeyra voontade et depoemiento de meus 
bens en esta maneyra que se sygue”. Imaxinemos a 
Álvaro Fernández, señor de Saxamonde, ditando o 
seu testamento nas casas e herdades que tiña na 
parroquia. Mais onde estaban esas casas?

Hoxe en día, Saxamonde non conserva nin pazo 
nin castelo ou fortaleza. Existen os topónimos 
O Pazo e O Castelo. O Pazo é unha gran finca 
na actualidade dividida cuxos límites históricos 
coinciden co camiño de Albarró, o camiño da 
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Pedreira, a Quiringosta e, na súa parte baixa, o 
Camiño Fondo. De feito, na parte máis achegada 
ao fondo do val, na entrada ao Lugar de Vilanova, 
hai unha veiga co nome de Portelo do Supazo; isto 
é, porta por baixo do Pazo. A ampliación na N550 
eliminou case por completo a Rampla do Pazo, 
que daría acceso á edificación. Da construción 
non queda practicamente nada, mais que algunha 
pedra nos cimentos das casas que están neste 
lugar. Hai si unha fonte, a fonte do Pazo, que ten 
dous bicos de auga con sendas caras labradas.

O topónimo do Castelo está tamén situado 
no barrio dos Valos mais lindando no norte con 
Nespereira. Poderíase tratar da localización 
orixinal da antiga torre fortaleza que tiñan os 
Valadares na parroquia e que fora destruída nas 
Revoltas Irmandiñas. A mención a esta fortaleza, 
esquecida do imaxinario popular, está recollida no 
denominado preito Tabera-Fonseca. Este é unha 
arbitraxe onde o arcebispo de Compostela Juan 
Tabera reclama ao seu antecesor Alonso III de 
Fonseca o pago de dez millóns de marabedís como 
indemnización polos danos sufridos nos castelos 
e casas pertencentes á mitra compostelá durante 
os gobernos de Alonso II de Fonseca e do propio 



26

Alonso III. Corría o ano 1525 e o interese para nós 
é que na documentación do caso atopamos o 
testemuño de dous veciños de Saxamonde, Juan 
Areixo e Vasco Rodríguez. Os dous testemuñan 
que se queimara a fortaleza localizada no sito do 
Carballo de Os Valos no ano 1489. Serva coma 
nota, que no Alto dos Valos atópase o topónimo 
A Picota. Poderíamos especular con que neste 
emprazamento coincidían o Carballo dos Valos, co 
simbólico que ten que unha árbore reciba nome, e 
a Picota, columna normalmente de pedra e lugar 
de axustizamento do Couto de Saxamonde. 

O certo é que Saxamonde ficou sen fortaleza 
e non hai noticias da súa reconstrución. O título 
nobiliario seguiu vixente e no tempo do cambio 
de dinastía dos Habsburgo aos Borbóns, aparece 
o título do Condado de San Román de Saxamonde. 
Sería outorgado por Carlos II o 19 de marzo de 
1692 mais expedido polo seu sucesor Felipe V, xa 
Borbón, en 1705 na persoa de Jacinto Sarmiento 
Barraganes e Valadares. A relación da persoa 
titular do condado con Saxamonde irase diluíndo 
cos anos. A atracción da nobreza galega polo poder 
real en terras de Castela e a pouca importancia 
económica do Couto farán que o señor ou señora 
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de Saxamonde sexan descoñecidos para a 
veciñanza. Como curiosidade, mencionar que a 
Matrícula industrial do Concello de Redondela 
recolle a propiedade dun muíño do Conde de San 
Román a principios do século XX, mais o muíño 
non era de Saxamonde, senón de Reboreda. Na 
actualidade segue existindo o título do Condado 
de Saxamonde sendo neste caso, posuído por Inés 
Pan de Soraluce y Casani que, como quen di, nin 
está nin se lle espera!

Antes de rematar co capítulo nobiliario de 
Saxamonde mencionar, como é obrigado, que a 
casa de Valadares tivo na persoa José Sarmiento, 
nacido en Saxamonde en 1643, o seu máis ilustre 
membro. Chegou a ser Vicerrei de Nova España, 
actual México, e presidente do Consello de Indias 
no final da súa vida. Casou en primeiras nupcias 
con María Jerónima de Moctezuma, cuarta neta do 
xefe azteca Moctezuma II. Descoñecemos cal foi a 
súa vida en Saxamonde, mais coma moitos outros 
nobres galegos, rápido fixo carreira na corte castelá. 

Saxamonde independente
Con todo, e como derivada destes privilexios reais 

de Saxamonde, a veciñanza saberá tomar vantaxe 
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deste particular histórico nun tempo no que se 
estaba a construír o estado liberal a través dos seus 
concellos. O 29 de decembro de 1842, os pedáneos 
e varios veciños de Saxamonde, Quintela, Negros, 
Cepeda e Nespereira enviaban unha carta 
petición ao presidente da Deputación Provincial 
onde solicitan “a segregación das tres primeiras 
[parroquias] do Concello de Redondela e das dúas 
últimas do de Borbén á que respectivamente 
pertencen”. 

“Co devido respecto a a.v.s. exponse que sendo 
a Parroquia de Saxamonde un couto antigo que 
tiña xustiza en si e noutros tempos cabeza de 
partido das parroquias que subscriben habendo 
privado este dereito distraéndoas a unha distancia 
como hai a Redondela a onde se atopan suxeitas”. 
Continúa o escrito falando da gran distancia de 
“máis dunha légoa de áspero e respectable monte” 
respecto de Redondela e Borbén. Así, “suplicamos 
que de reprocedido o recoñecemento e se digne 
a conceder ao pedáneo de Saxamonde e poida 
subscribir para a elección e novo concello”.

A distancia e os privilexios reais de Saxamonde son 
a argumentación para reivindicar a independencia 
da parroquia en 1842. Mais se lemos con atención 
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o fragmento, este privilexio fora privado; isto 
é, Saxamonde xa fora Concello independente. 
Efectivamente, en base ao Decreto do 23 de xullo de 
1835, asinado polo Ministro de Interior Juan Álvarez 
Guerra, Saxamonde tiña entidade poboacional 
para se constituír como concello. O 14 de xaneiro 
de 1836 celébranse as primeiras votacións a alcalde 
de Saxamonde. Nesa ocasión sae elixido como 
alcalde constitucional de Saxamonde Manuel 
Vicente Fernández con 47 votos. Descoñecemos 
se houbo ou non un edificio denominado Casa do 
Concello, mais si que se realizaron diversos trámites 
administrativos.

Cousas da escola e de galos
Continuado o noso camiño pola N550 atopámonos 

co que foi nun día o Bar Novo, estanco e correos 
que pasou por diversas mans até ficar agora 
pechado. Os correos foron repartidos por varias 
persoas, desde José do Correo até Fonsa ou Esther, 
que rexentaba xunto co seu home o Bar Novo. 

Diante deste local atopamos a Escola Vella de 
Saxamonde que, en certo sentido, tampouco 
é tan vella. Rematouse de construír en 1955 e 
viña a substituír o local da antiga escola hoxe 
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desaparecida ao pé da N550. O edificio da escola 
fíxoo o Estado e, tamén, a veciñanza con xornadas 
de traballo “voluntario” que tamén participou na 
colecta popular para sufragar os gastos. A cousa 
non ficou aí, unha vez comezado o curso, os nenos 
remataron de levantar o muro da escola. Agora 
chámanlle FP Dual! Na actualidade, o edificio é 
sede da Asociación de Mulleres Arela e onde realiza 
as súas actividades. Arela é a única asociación, alén 
da de montes e as comunidades de augas, activa 
na parroquia. Reparten as súas enerxías e gran 
labor en actividades, cursos de formación, saídas, 
exposicións e algunha comida. 

A escola de Saxamonde foi escenario dun episodio 
que nos permite introducir algunhas notas sobre 
as festividades da parroquia. Comezaremos pola 
parte pagá da troula. É costume en Saxamonde 
celebrar a Corrida do Galo. O domingo anterior 
ao domingo de entroido as crianzas da parroquia 
pasean un galo nunha andia enfeitada con 
mimosas, camelias e fitas de cores. O galo paséase 
por toda a parroquia e, en cada casa, recítase un 
testamento onde a ave vai louvando as súas dotes 
afectivo-sexuais e deixando partes do seu corpo a 
diferentes persoas da parroquia. Ben dito queda se 
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afirmamos que o testamento rimado contén boas 
trazas de machismo poético, elementos que se 
veñen modificando nos últimos tempos.

Era costume levar a bandeira española, máis 
tarde será tamén a galega, acompañando á 
comitiva. Ese día, as crianzas son as donas da 
parroquia. Unha sorte de mundo ao revés, onde o 
galo é rei e nenos e nenas comandantes. No ano 
de 1962, sairían dous galos coma todos os anos 
anteriores. Naquel tempo eran só os nenos quen 
portaba á besta e a rivalidade dos barrios tamén 
era notable. Durante esa semana, o profesor dos 
nenos, Enrique Tilve, dixéralles que o domingo 
tiñan, coma de costume obrigada, ir á misa e que 
a bandeira non se podía pasear pola parroquia. 

Corrida do Galo do ano 2010 ao seu paso pola Trigueira.
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A tradición venceu as ordes do mestre. Saíron 
os dous galos pola parroquia coa bandeira e, no 
momento da misa, as comitivas estaban ben lonxe 
do templo. O día seguinte Florentino Míguez, 
quen relata a historia e era a cabeza da comitiva 
do galo de Os Valos naquela ocasión, chegou tarde 
á escola. Os compañeiros xesticularon para que 
non entrara mais o mestre fíxoo pasar. Á voz de 
“Bandera!”, o mestre estoupoulle unha labazada 
ao neno. “Misa!” foi o segundo que dixo e valeu 
outro lapote. Ese día todos levaron para casa unha 
lembranza da disciplina pedagóxica do réxime. 
Sobra dicir que o mestre xa non está e a Corrida do 
Galo segue a celebrarse. 

As festas relixiosas
As festas de Saxamonde, coma a maioría das 

parroquias galegas, están relacionadas coa Igrexa. 
E a Igrexa fica preto da escola e, dela, saen cada 
ano, varias procesións. Chegou a haber até tres 
festas no ano: santo Antón, a Virxe do Carme e 
san Román. Este último é o patrón da parroquia. 
Cada 18 de novembro hai misa e procesión. As 
festas de san Román coinciden no outono e, nos 
tempos previos ao cambio climático, podía chover. 
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En Redondela hai outras tres parroquias que teñen 
patróns de inverno: santo André de Cedeira, san 
Martiño de Ventosela e santo Estevo de Negros. 
Contan que cada ano estes catro santos xogan unha 
partida á brisca. O gañador coincide coa parroquia 
que teña un día do patrón solleiro. Asociado á festa 
patronal, celébrase o domingo das mozas, xusto 
unha semana despois do 18 de novembro. 

A festa ía acompañada dunha procesión que 
percorría os arredores da Igrexa. Rosa Durán conta 
que a súa nai Plácida dicíalle que a procesión tiña ido 
polo camiño de Albarró até uns cruceiros que había 
no que sería a entrada do Pazo para logo circundar 
o Calvario situado ao longo da N550. No tránsito 
que mencionamos da N550 de camiño a estrada, 
o Calvario foi perdendo pezas con sorprendente 
impunidade por parte das diferentes empresas 
encargadas da ampliación da vía. Estaba composto 
por tres cruces de pedra do S. XVIII. Como conxunto, 
non había outro igual en todo o concello. Tal e 
como escriben Jose Antonio Orge e Carlos Antuña, 
no ano 1973 foi destruída a cruz lateral esquerda; 
en 1995 rómpese o cruceiro central e, en 1997, 
desaparece a cruz lateral dereita que se atopaba 
en bo estado. Desde este momento, Saxamonde é 
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unha parroquia sen cruceiros. Este dato sorprende 
no país das encrucilladas. Amontoada na entrada 
da igrexa está unha das cruces. A procesión de san 
Román segue saíndo, pero agora xa non dá volta 
ao Calvario, senón a unha vallas metálicas que 
facilita o Concello.

En tempos pasados celebrábanse as festividades 
de santo Antón e a Virxe do Carme. O Sagrado 
Corazón de Xesús sae en procesión todos anos 
coincidindo coas comuñóns da comunidade 
católica. Hoxe en día diríamos que estas 
celebracións son de toda a vida, mais isto non 
é certo. Existen certas festividades que foron 
promovidas nos últimos cen anos como forma de 
reafirmar a presenza católica nas comunidades 
fronte aos novos aires modernos. Este é o caso 
da celebración do Sagrado Corazón de Xesús. 
En Saxamonde parece que se celebra desde hai 
uns 125 anos. Nesta altura, a expansión desta 
celebración responde a unha reacción da Igrexa e 
dos sectores máis reaccionarios da sociedade aos 
cambios sociais, culturais e políticos que o Estado 
español estaba experimentando. A consagración 
de igrexas e mesmo cidades ao Sagrado Corazón 
de Xesús foi unha constante ao longo de todo 
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o século XX. A chegada da ditadura reforzará 
este símbolo cristián como garante dos valores 
tradicionalistas fronte a contemporaneidade. 
Se puidésemos viaxar no tempo até 1800, en 
Saxamonde nada saberían do Sagrado Corazón e, 
tampouco, da festividade da Virxe do Carme.

Ora ben, se Saxamonde carece de cruceiros, ha 
de ser a parroquia con máis torreiros por número 
de habitantes. Podemos contabilizar até sete 
diferentes localizacións. A explicación desta 
variedade non só reside no número de celebracións 
e na destrución dos torreiros co aumento da N550, 
senón tamén nas diverxencias que existen entre 
a veciñanza sobre o lugar idóneo para celebrar a 
festa. Saxamonde non é unha arcádea de paz e 
harmonía. Problemas habelos hainos ou, cando 
menos, hóuboos e isto sempre foi un lastre para 
dinamizar a parroquia. Con todo, as ganas de festa 
e organizar actividades sempre foron máis fortes 
que as liortas.

A morada de San Román
A igrexa parroquial atópase ao pé da N550. Ten 

a lóxica de estar situada nunha das principais 
arterias da parroquia, nun lugar con ampla 
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visibilidade sobre toda a extensión parroquial, 
mais, tamén, esta localización ten sido fatal para 
a integridade física do seu espazo. As diferentes 
ampliacións non só derrubaron os cruceiros, 
senón que foron reducindo o espazo do adro, 
cemiterio e accesos ao templo. A igrexa ten dúas 
entradas, se non contamos á da reitoral do cura. 
Unha polo cemiterio onde podemos apreciar as 
diferentes ampliacións do camposanto. Os nichos 
máis antigos conservados son de comezos de S. 
XX, feitos integramente en pedra. Algúns deles 
pegados aos muros da igrexa. 

A entrada principal é pola parte posterior. O 
estado actual non é o orixinal. As escaleiras de 
acceso, no pasado lugar das fotografías de vodas, 
bautismos e comuñóns, atópanse tronzadas polo 
formigón da estrada. Un atípico chan de xabre 
dá paso a unhas escaleiras que nos achegan á 
fachada. O templo non ten data coñecida de 
construción. En dúas inscricións, tanto da fachada 
como na ábsida, aparecen dúas datas: 1748 e 1795, 
que nos dan conta da última gran reforma da 
igrexa. A fachada conta cunha porta de entrada 
rectangular con molduras e dúas pilastras que 
sosteñen un frontón circular. No centro, unha 
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fornela acolle unha escultura de san Román. O 
frontispicio remata nunha sinxela cornixa que dá 
paso a unha espadana de dobre campá coroado 
con tres pináculos de bóla. Na súa base atopamos 
tres elementos decorativos inspirados no barroco 
de placas compostelán. 

Evidentemente, a igrexa é anterior ao S. XVIII. Na 
ábsida podemos observar unha cabeza de carneiro 
esculpida que queda case anulada pola pasaxe da 
estrada xeral. Este é un elemento que nos retrotrae ao 
románico e un dos elementos máis antigos da igrexa. 

Fachada e adro da Igrexa de San Román.



Don Casto Sampedro Folgar 
Un persoeiro relacionado coa parroquia de 

Saxamonde é Casto Sampedro Folgar, avogado, 
arqueólogo, folclorista e erudito redondelán. A súa 
labor como compilador de melodías populares foi 
das primeiras en realizarse en Galiza. Saxamonde 
ten a sorte de contar con 20 diferentes melodías 
recollidas na súa recompilación. A maioría son 
melodías relacionadas coa liturxia cristiá, mais 
tamén hai algunha muiñeira e punto de xota. 
A explicación atopámola no seu irmán Ricardo, 
párroco de Saxamonde desde finais do S. XIX até, 
cando menos, 1917. Neste ano atracan ao párroco 
catro individuos causándolle graves feridas. A 
relación de Casto co seu irmán era estreita e, 
tamén, profesional. No ano 1893, o concello de 
Redondela concede unha subvención de 750 pts 
para ampliar o cemiterio da parroquia. Casto 
Sampedro será quen cobre a subvención tras o 
designio do párroco. 

Sampedro pasaba temporadas en Saxamonde. 
O xornal La Correspondencia Gallega publica unha 
nota na súa edición do 29 de agosto de 1899 onde 
afirma que o Sr. D. Casto Sampedro Folgar saíu 
coa súa familia para Saxamonde onde pensa pasar 
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unha tempada. Descoñecemos se a residencia era a 
propia casa reitoral ou tiña algunha en propiedade. 
En todo caso, a súa relación coa parroquia explica a 
presenza de Saxamonde no seu Cancioneiro. 

O río oculto de Saxamonde e as propiedades 
das súas augas

Chegando case á fin desta camiñada, deixamos 
a igrexa pero non ao santo. Ao pé, outra vez, 
da estrada xeral e, tamén, ameazada por ela, 
atopamos a Fonte de San Román. Ao comezo do 
texto mencionabamos que Saxamonde podería ser 
a parroquia dos ríos. En conversa con Rosa Darriba, 
Rosita, e o seu home Tino escoitamos a historia do 
río que percorre as profundidades de Saxamonde. 
Desde o Alto dos Valos até a extrema con Quintela 
chegou a haber até dez fontes: a do Alto dos Valos, 
co ano 1932 labrado en pedra, a da Roxa, a do Ouro, 
da Preguiza, a de San Román, a da Pedreira, a da 
Escola, a do Pazo, na de Bernardino había outra e 
a do Lugués. De todas elas, a que máis sona ten é 
a de San Román, cuxas augas eran propicias para 
curar o raquitismo.

Moitas foron as crianzas que ao longo dos anos 
foron pasadas polas augas da fonte de San Román. 
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A súa sona figura no Dicionario de Pascual Madoz do 
ano 1849 que di que entre as fontes de Saxamonde 
“hai unha cuxas augas son boas para as erupcións 
cutáneas dos nenos”. Xentes da contorna, mais 
tamén de comarcas de Ourense e alén Pontevedra, 
acudían a esta fonte en taxi ou a pé na procura de 
remedio para as crianzas. Curaba o raquitismo e a 
falta de medre mediante un ritual que expuña ás 
criaturas á auga da fonte.

María do Coxo ou Hortensia pasaban as crianzas 
pola fonte. O ritual consistía en bañar á criatura 
debaixo dos tres bicos da fonte e na poza que facía 
a auga da fonte. Quen pasaba á crianza dicía unha 
palabras que se descoñecen e, unha vez pasada, 
tiña que quitar a roupa que vestía. Normalmente 
esa roupa ficaba nos arredores da fonte ou, se 
a levaba de volta, tíñana que clarexar moito 
para poder volvela vestir. O ritual non remataba 
aí. Había que levar auga para bañar á cativada 
durante nove días. Unha vez feito isto, os síntomas 
ían remitindo e a crianza tiraba para adiante. 
Quen acudía á fonte, dalgunha maneira, ofrecíase 
ao San Román. Neste sentido, era frecuente que 
ofreceran algunha esmola no peto da fonte ou 
acenderan algunha vela na igrexa. As mulleres que 
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pasaban ás crianzas, normalmente tamén recibían 
á vontade das familias.

Son moitas as historias de nenos e nenas que 
pasaron pola fonte de San Román. Houbo un médico 
de Vigo que vendo os resultados das augas, deixou 
por escrito que os primoxénitos que naceran na 
familia levaran o nome de Román. Durante moitos 
anos viñan a Saxamonde o día do patrón.

Había en Saxamonde mulleres que cortaban o 
cobro ou o airo. Dorinda a Merla facíao cando as 
crianzas tiñan a barriga torcida ou dúas barrigas. 
Cortaban o airo collendo unha pouca de borralla, 
unhas herbas, entre as que se atopaba o orxabán 

Fonte de San Román con restos de roupa de crianzas lavadas na fonte 
(Fondo Fotográfico Rey-Henningsen. Arquivo do Museo do Pobo Galego).
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(Verbena officinalis), e amasábaas nunha tella que 
puña na barriga. Cun crucifixo metido nun pano 
pasáballo pola barriga en forma de cruz dicindo 
unhas palabras: córtoche o airo, córtoche o cobro... 
Podía ser unha vez soa ou até nove días.

De onde veñen as propiedades desta fonte? Por 
riba da fonte, no Couto de San Román, hai unha 
laxe con cavidades onde se atopan as caras de 
San Román. Conta a historia que por alí había un 
camiño e un día un carro atrancouse sen poder 
moverse. A veciñanza, ao intentar desentalalo, 
atopou restos de ósos que identificaron coma as 
reliquias de San Román. Xunto a estas reliquias, 
nunha laxe con cavidades pódense observar, con 
algo de pericia e vontade, as caras de San Román. 
Nalgún momento do século pasado, desapareceu 
a cruz que había neste lugar e da que poucos se 
lembran. A auga da fonte de San Román seica 
vén deste lugar e iso fai que teña as propiedades 
curativas que tanta sona lle teñen dado. 

Hoxe en día nada se sabe das reliquias, mais o 
24 de xullo de 1528 Saxamonde recibe unha visita 
pastoral do bispo de Tui. Alén doutros mesteres, 
queda rexistrado un inventario das propiedades 
da igrexa entre as que se atopa unha cruz de metal 
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esta “tenida por reliquia”. A lenda e a Historia teñen 
aquí un punto de conexión.

Alto dos Valos e a industria
Deixando a igrexa, achegámonos ao Alto dos 

Valos. No lugar do Ballote, onde había unha 
taberna rexentada por Marita, tamén houbo no 
seu día un forno de pan con tenda. Na matrícula 
industrial do concello aparece a actividade no ano 
1917 a nome de Serafín Leirós Alonso. Hoxe en día 
consérvase a casa. 

No Alto dos Valos está a extrema sur da parroquia 
nos lindes con Louredo, en Mos. Unhas mans de 
pedra talladas por Gerardo Senra saúdanse en sinal 
de amizade. É un núcleo de poboación compacto 
que tamén foi modificado polas ampliacións da 
N550. Neste lugar a parroquia muda de cunca 
hidrográfica e goza das augas do río Louro e toda 
unha serie de muíños ocupan a beira dereita do río. 
Os Muíños dos Salgueiros, do Buraco, o Changarello 
ou da Historia son os que moían nestas augas. Xa o 
mencionaba o Catastro de Ensenada: Saxamonde é 
“unha poboación con moita abundancia de muíños”. 
O do Regueiro e o de Alfredo están no lugar de 
Albarró. Nas augas que baixan ao Maceiras están o 
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Muíño de José, dos Caranguexos, do Lago, da Trina 
e do Coxo xa na parte chan.

No Alto dos Valos tamén había varias tabernas e 
mesmo houbo un cirurxián practicante a comezos 
do S. XX. A mediados do mesmo século abriuse o 
taller de costura de Primitiva. Seica a costura foi 
sempre unha actividade presente na parroquia. Na 
altura de 1752 había en Saxamonde sete xastres, 
un botoneiro, dous tecedores e, ademais, dous 
cesteiros e un carniceiro.

Na extrema con Louredo e Nespereira atopamos, 
tamén, as instalacións do que no seu día fora 
a fábrica de madeiras Casas. Orixinariamente 
a fábrica estaba localizada na parroquia de 
Nespereira á beira do Louro. No Alto existía un 
almacén de madeira a nome de Florentino Míguez 
Pereira desde o ano 1917 que logo aumentará cunha 
serra sen fin. As instalacións pasarán por varias 
mans até que a merca o tratante de madeiras, 
Constante Rodríguez Barciela O primeiro rexistro 
da fábrica a seu nome é do ano 1938. A industria 
irá aumentando como serradoiro e chegará a ter 
unhas 20 persoas traballando a dúas quendas. O 
que foi a maior industria de Saxamonde continuará 
activa na mesma familia durante tres xeracións. 
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1936
Manter un negocio destas características, na 

altura de 1938, supuña comungar coa ditadura 
e, normalmente, quen posuía poder económico 
tamén o tiña político. O industrial tamén sería 
concelleiro nas primeiras corporacións despois 
do guerra Civil. En outubro do 1939, asaltan a súa 
casa. A reacción do industrial foi a de enfrontalos 
cunha forquita e consigue zafar. Pouco máis tarde, 
os intrusos aparecerán mortos na Millarada, en 
Vilar. O asalto estaba motivado pola participación 
daquel nos paseos posteriores ao golpe de Estado 
nunha das chamadas furgonetas pantasma.

O golpe de Estado supuxo un cambio radical en 
Saxamonde. O silencio apoderouse de moitas 
familias que viron que certos temas non se podían 
tratar. Mesmo a día de hoxe, case 90 anos despois, 
a conversa muda de ton cando se tratan temas 
relacionados coa guerra. Ficaron moitas historias 
e interrogantes na memoria dos que xa morreron.

Gonzalo Amoedo e Roberto Gil ofrécennos unha 
visión do que foron estes anos. Nos primeiros días 
da sublevación, un grupo de persoas pretendía 
requisar as armas que tiña o cura de Saxamonde. 
Parte da comitiva quixo dinamitar a igrexa, cousa 
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que non aconteceu polo desacordo de parte do 
grupo e pola chegada dunha columna militar. Entre 
estes mozos atopábase Alfonso Vázquez Ricón, O 
Cabrito, veciño de Saxamonde. Alfonso será preso 
en setembro e posto en liberdade un mes despois. 
Rematará alistándose no exército sublevado, 
seguramente como condición necesaria para a 
supervivencia, e, na batalla do Ebro, perde a vida 
en novembro de 1938. O seu corpo non se sabe 
onde está enterrado.

Florinda Fernández Alonso era natural de 
Saxamonde, mais vivía en Louredo co seu home, 
Ángel Matilde Migueles, zamorano de nacemento. 
Casaran en Saxamonde o 11 de febreiro de 1915. 
Ningún dos dous acabaría a guerra vivo. Ángel 
foi asasinado na súa casa de Louredo despois de 
que os falanxistas lle prenderan lume. Levaba 
alí varios meses agochado e a única forma de 
atopalo foi prendendo o lugar do seu agocho. 
Florinda, Flora a Cataplina, estaba na casa da 
súa nai Dolores en Saxamonde. Até alí foi unha 
cuadrilla de falanxistas que a levaron detida. A súa 
nai imploraba que a deixasen, dous dos seus fillos 
estaban en Saxamonde e o resto ficara na casa de 
Louredo. Flora foi detida pola camarilla e levada 
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cara Ponteareas. Ía ela máis un embarazo de sete 
meses. Nunhas canteiras de Salceda de Caselas 
apareceu o seu corpo mutilado. Era o primeiro día 
do ano 1937. 

O monte
Continuando o camiño, deixamos o Alto dos 

Valos, por onde transitou aquela funesta comitiva. 
Deixamos a súa fonte, a fornela sen peto nin 
ánimas que está á súa beira, e collemos o que foi 
no seu día o Camiño da Cabreira para dirixirnos 
até o que se coñece como Centro Cultural Chan 
das Pipas. Este será o final do noso camiño. Nesta 
área recreativa atopamos unha boa carballeira 
plantada pola comunidade de montes, bambáns, 
rutas para camiñar, churrasqueiras e un campo de 
fútbol. Contaba Soledad Pérez Míguez que antes 
deste campo de fútbol había outro inaugurado 
na II República baixo o nome de Campo da 
Estrela. Hoxe coñécese como de Chan das Pipas, 
un topónimo que, certamente, corresponde á 
parroquia de Vilar de Infesta. 

O monte que rodea o centro cultural recibe 
o nome de monte Formoso. Así o recolle a 
documentación histórica e mesmo o catálogo da 
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Comunidade de Montes. Na actualidade é zona de 
recreo e de produción forestal de piñeiro, mais non 
sempre foi así. En Saxamonde, o monte divídese 
en propiedade privada e titularidade comunal. A 

primeira son as coutadas que se empregan para 
obter madeira e, no seu tempo, batume para as 
cortes. Hai moito monte privado. Por exemplo, As 
Sobrosas, que soben desde Os Campos que están 
por riba da boca do túnel dos Valos até o Camiño 
da Moura, case na área recreativa, son coutadas. 
Iso si, sobreiras hai poucas.

Panorámica de Saxamonde desde Cabeiro
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En Saxamonde existían as denominadas devesas 
reais das que Saxamonde contaba con varias. O 16 
de xuño de 1792, pouco despois de que estourase a 
Revolución Francesa, realízase un recoñecemento 
dos montes e reais plantíos da freguesía de san 
Román de Saxamonde. Este documento menciona 
dúas devesas reais na parroquia. Unha no monte 
de “Mende” de 40 ferrados con 1.492 carballos 
de boa calidade. A outra, no monte Formoso de 
menor tamaño, con 462 carballos “de todas clases 
que ningún ten utilidade, nin a prometen”. Neste 
segundo sitio hai, tamén, un alcouve de ferrado e 
medio con árbores para transplantar. O enviado 
rexio non está convencido nin coa Devesa do 
Formoso nin co viveiro, polo que “se exclúen do 
destino para o Real Servicio e se deixan aos veciños 
desta freguesía e como tamén o viveiro que está na 
súa proximidade para que o beneficien ou o gocen, 
como lles conveña”. No documento hai unha cesión 
de propiedade real á veciñanza. En troca, piden 
construír un alcouve de carballos no Mendo, pechalo 
con muro de “seguridade de sete cuartas” e colocar 
catro marcos coa letra R en cada esquina. Hoxe existe 
o topónimo Fincas do Rei por baixo do monte Mendo. 
Dos carballos, nada se sabe! 
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O monte comunal non é moi extenso e está 
repartido entre o Monte Mendo e o Formoso, 
no leste e oeste da parroquia. Este monte foi de 
aproveitamento madeireiro, mais tamén como 
pasto para o gando e obtención de toxo. Moita 
rapazada levou o gando ao monte. No Coto de 
San Román hai unha pedra que recibe o nome de 
Rascaocú, onde nos tempos de folga, a rapazada 
utilizaba como escorrega. Na actualidade, a 
superficie deste monte é menor que a orixinal. 
Ao longo dos anos, foron moitas as expropiacións 
e apropiacións que ten sufrido. Quizais, as máis 
importantes en número e extensión producíronse 
asentado o réxime franquista. Por un lado, o 
tempo da fame facía que moitas persoas ocupasen 
o monte baldío para cultivar ou construír unha 
casa e, polo outro, grandes propietarias se 
aproveitasen da súa posición de privilexio. Como 
dato significativo, entre os anos 1941 e 1945, 
están rexistradas no concello de Redondela 16 
concesións temporais de terreo comunal para uso 
privado. Se miramos a toponimia, é doado atopar 
fincas cos nomes de Cerrada, Cerrado ou Minada. 
Este topónimos corresponden, case sempre, a 
terreos cun pasado de monte. Este tema ten sido 
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unha preocupación na parroquia. Na Xunta veciñal 
constituída en xullo 1952 solicitan ao concello, 
alén de arranxos de camiños e construción dun 
lavadoiro, “clarexar dereitos de ocupación das 
parcelas do monte comunal”.

A titularidade comunal do monte desaparece 
despois da guerra. A devolución dos montes á 
asemblea veciñal consumarase o 10 de decembro 
de 1980 cando, despois dunha petición veciñal, 
os montes volven a ser clasificados como 
comunais. Desde este momento, é a Comunidade 
de Montes quen, con maior ou menor acerto, 
xestiona o monte.

Centro Cultural e troulas
Á beira do campo de fútbol está o Centro Cultural 

Chan das Pipas. Na actualidade pechado pero 
que supuxo no seu día, agardemos tamén no 
futuro, unha proposta veciñal para crear un lugar 
de encontro de e para a veciñanza. Nin sempre 
con consenso, o lugar onde está fica apartado de 
parte da parroquia, mais coñecendo a orografía 
da mesma e as excelentes condicións da súa 
localización, este foi o lugar elixido para a súa 
construción. Por certo, en solo comunal. Este 
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centro contou con grupos de baile, pandeireta 
e gaitas, actividades e cursos diarios, servizo 
de cafetería e mesmo unha pequena biblioteca 
durante máis de 10 anos. 

No Centro Cultural reúnense os colectivos 
veciñais, comunidades de augas e de montes. No 
seu día foi o centro de operacións da loita contra 
a ameaza da construción dun polígono industrial 
na zona. A pequena, mais intensa historia 
deste centro, pide que se reabra e dea servizo a 
Saxamonde como é merecido.

Saxamonde foi terra de grupos de baile e música. 
O Anecdotario Redondelán fala duns gaiteiros de 
Vilar e Saxamonde que tocaron nas Festas da Coca 

Casa Cultural Chan das Pipas.
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dos anos 1927 e 1928. Outros grupos que podemos 
mencionar son o grupo de baile tradicional Novas 
Promesas, que estivo activo nos anos 1980; a Rondalla 
de Saxamonde, que alcanzou grandes éxitos da man 
de Antonio de la Iglesia; o grupo de baile galego 
máis recente de Maruxía; as Pandereiteiras Arela; o 
grupo de pandeiretas Fusco e Lusco ou Fol Furado, 
conxunto de gaitas con especialidade en furanchos 
e procesións. Todos estes son exemplos de que 
Saxamonde tamén é unha parroquia bailonga.

O principio e fin
Rematamos o camiño e facémolo nos primeiros 

vestixios de presenza humana no que despois 
se daría en chamar Saxamonde. Neste lugar 
quedan dúas mámoas do neolítico que se ocultan 
baixo carballos e piñeiros. Hai unha terceira no 
mencionado Coto do Gran. Fálase que debaixo 
do campo de fútbol e do Centro Cultural puido 
haber outras. Quizais isto foi un campo de túmulos 
megalíticos como o son Penide ou O Vixiador. 
Terán algunha relación estas mámoas co camiño 
da Moura que nos leva até elas?

Se estes son os primeiros vestixios de vida 
humana nestas terras, o seu nome, Saxamonde, 
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lévanos ao tempo dos suevos ou godos. Sunja-
Mundus significa “protector da verdade”. O 
primeiro elemento quere dicir verdade, mentres 
que o segundo -Mundus, tranformado en -Monde é 
protección, afirma José Crespo. Topónimo orixinal 
e exclusivo que dá nome a estas terras polas que 
temos camiñado. 

Hai unhas páxinas abrimos a porta de dúas follas 
desta pequena parroquia. Agora toca arrimala 
contra o lintel, mais sen pechala, convidando 
a quen veña por ben a visitar Saxamonde. 
Preferiblemente que o faga a pé, cos ollos ben 
abertos, as orellas atentas e con disposición á 
conversa nos camiños. 

Ás amizades certas, portas abertas.
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