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ALFREDO  ERIAS  E  A  SÚA  XENTE  NO  CAMIÑO

CARLOS  PEREIRA  MARTÍNEZ

on é estraño escoitar afirmar a moitos
profanos na materia –e enténdase isto
non na acepción esotérica da palabra,
senón na súa pura etimoloxía- que a
Idade Media foi un océano de tebras,

escurantista, no que proliferaron as guerras,
estableceuse un ríxido sistema feudal, a vida
intelectual apenas floreceu e a sociedade estaba
imbuída de fanatismo relixioso. E contraponse a

este sombrizo mundo medieval o luminoso agro da
contemporaneidade, berce do progreso e a liberdade.

Que se teña definido ao medievo como un período escuro
sempre me chamou a atención. ¿E a luz das catedrais
góticas? Nunca entendín por que, cando se fala de algo
sinistro, tétrico, se lle chama “gótico” (novela gótica, cine
gótico...)- se precisamente o que o caracteriza é todo o
contrario, é a busca da espiritualidade, da luz e da cor.

Esta visión contrasta, sen embargo, coa romántica do
século XIX, reflectida en numerosas achegas literarias,
musicais ou artísticas. Obras como Ivanhoe, de Walter
Scott, El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco,
Los hidalgos de Monforte, de Benito Vicetto, A
tecedeira de Bonaval, de Antonio López Ferreiro, as
lendas becquerianas «El bosque de las ánimas» ou «El

Dona e bufón, da precedente mostra, «Praias da memoria».
T. mixta/táboa, 46x38 cm., 2002. Aquí Erias xa compón o cadro

a partir do bufón (s. XIV-XV) que aparece nun capitel da
igrexa de Santo Domingo de Tui, e do sepulcro
dunha dona do s. XV da igrexa de Sta. María

de Ferreira de Pallares -Lugo-.
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Miserere», as óperas Parsifal e Lohengrin de Richard
Wagner, a reivindicación da inocencia dos cabaleiros
templarios, os repertorios de arquitectura medieval, e a
reconstrución idealizada de vilas medievais (Carcasonne,
por exemplo), impulsadas por Viollet le Duc, a
arquitectura «neogótica», etc., confirman a fascinación
pola época medieval experimentada nese século. A Idade
Media sería, dalgunha maneira, o Paraíso perdido
miltoniano, cheo de evocacións, de donas e cabaleiros,
de lances corteses, de monarcas xusticeiros, de
relixiosidade profunda...

Esta visión romántica foi cambiada, ao longo do século
XX, por outra máis científica, fundamentalmente mercé
á historiografía francesa e á aparición da escola dos
«Annales». Nomes como Marc Bloch, Henri Pirenne,
Pierre Vilar, Georges Duby, Guy Fourquin, Léopold
Genicot, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff,
Fernand Braudel ou Robert Fossier, por citar uns
exemplos.

Pero o medievo non foi nin unha cousa nin outra. Mesmo
inclínome a pensar –e non son o único- que os tempos
actuais non se diferencian moito. Niso concordo con
algunha das reflexións aparecidas nun pequeno pero
suxestivo volume, publicado hai uns anos, A Nova Idade
Media, da man de Umberto Eco, Furio Colombo,
Francesco Alberoni e Giuseppe Sacco.

E non o digo pola auxe que teñen as novelas de temática
medieval (sobre todo a partir do celebrado éxito de O
nome da rosa, de Eco). Os libros pseudo-históricos
sobre cátaros (aínda que, curiosamente, non se reedita
o célebre estudo de Le Roy Ladurie sobre a aldea

occitana e cátara de Montaillou, unha obra de
referencia), sobre a Orde dos templarios ou sobre o
Santo Graal (e ultimamente sobre a Cábala, esa corrente
mística e esotérica xudía que tivo un grande
desenvolvemento no sur de Francia no século XII, axiña
espallada pola Península Ibérica, onde se escribiron libros
tan importantes como O Zohar) ateigan os andeis de
novidades das librerías, e o mesmo acontece cos do
Camiño de Santiago, peregrinación que ten xerado case
unha industria ao seu redor. Filmes como Bravehearth
ou O reino dos ceos son contemplados por millóns de
espectadores; ducias de discos de canto gregoriano ou
música medieval foron editados nos últimos anos (por
non falar da fusión do espírito medieval e a
contemporaneidade en compositores como o estoniano
Arvo Pärt), e proliferan as Feiras Francas medievais igual
que os fungos no outono.

Tampouco o digo polo interese dalgunha das correntes
historiográficas (en Galiza ou Cataluña, por exemplo),
en reivindicar unha nova visión dos reinos medievais
hispánicos, fóra da hexemónica visión «castelanista» (no
caso galego, a reivindicación de figuras -neste caso
controvertida- como o mariscal Pedro Pardo de Cela
iniciouse coas Irmandades da Fala; e tamén se lembran
como épicos episodios representativos da dignidade dos
galegos as dúas revoltas dos Irmandiños, dos que,
curiosamente, Pardo de Cela foi implacábel represor).
Dígoo porque, no fundamental, o mundo medieval é
totalmente contemporáneo. Segue habendo guerras,
seguen producíndose fames negras, aparecen novas
«pestes», convócanse novas cruzadas, seguen
dominándonos -con outros nomes- novos poderes
feudais, e a credulidade (tarotistas, videntes, New Age)
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é a mesma que tan ben analizou Duby en O ano 1000
ou Le Goff en O marabilloso e o cotiá no Occidente
medieval.

Ao principio foi o Verbo. O Verbo era Betanzos.
Representar Betanzos, o inicio do camiño, foi a primeira
tarefa do noso debuxante. Xa patriarca ou petrucio da
cultura brigantina, Erias percorre as rúas na procura da
Historia. Non é tarefa fácil redescubrir Betanzos; moitos
artistas precederon a Alfredo nese labor.

Cun recoñecido traballo como arquiveiro, historiador,
pintor e debuxante arqueolóxico, preséntanos Erias, nesta
exposición, 24 obras nas que traza unha panorámica da
sociedade medieval galega.

Un precedente desta exposición serían as carpetas
publicadas por Alfredo nos últimos anos -“Músicos do
Pórtico da Gloria”, “Cabaleiros”...- ou os moitos
debuxos realizados como ilustración dos seus traballos
de investigación sobre o mundo medieval. Pero aqueles,
precisos e minuciosos, realizados en tinta chinesa,
experimentan agora unha floración polícroma, -xa iniciada,
nalgunha medida, na serie de cadros titulada “As praias
da memoria”-.

Tivemos ocasión de acompañalo, algunha vez, no traballo
de campo, de documentación, como cando visitou o
panteón real da catedral de Santiago. Ducias e ducias
de fotografías realizadas dende todos os ángulos, dende
todas as alturas, buscando sempre o detalle agochado,
recóndito, palpando por detrás dos sepulcros se era
necesario, con tal de poder dispoñer da información máis
fidedigna. Parece que mesmo, no canto dunha cámara

Detalle do cadro, Festa no pazo de Xelmírez:
música e probatio alimentaria.
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fotográfica, utilizase Alfredo un microscopio, tal é a súa
obsesión pola fidelidade.

“Xente no camiño”, esta proposta artística de Alfredo
Erias, marca unha nova etapa no seu traballo, porque
sistematiza e unifica tres das súas grandes querenzas: o
debuxo, a pintura e a historia. Por primeira vez –algo xa
apuntara nas citadas “Praias da memoria”, aínda que con
elementos escultóricos de diferentes épocas,
integrándoos nunha atmosfera figurativa pero á vez
surreal- agora é un todo coherente no que o debuxante,
o pintor e o historiador traballaron ao unísono para
presentarnos este universo medieval.

Polos cadros desta exposición (inspirados en iconografía
recollida en Betanzos, Noia, A Coruña, Monfero,
Santiago, Melide, Fisterra, Neda, Narón, Sada e
Pontedeume) desfilan harmonicamente músicos,
canteiros, acróbatas, reis e raíñas, a nobreza, os
peregrinos, o mundo labrego –a través das imaxes dun
fermoso calendario medieval conservado en Betanzos-,
os eclesiásticos, a burguesía ou os traballadores de
oficios. Están tamén presentes as actividades lúdicas -as
festas, a caza, a comida...-. Pero as imaxes, as figuras,
van acompañadas, á súa vez, dunha ampla panoplia de
imaxes, dun repertorio iconográfico case etnográfico: os
fondos de entrelazos dos cadros (tomados de motivos
decorativos)-, os utensilios da vida cotiá -vasillas,
vaixelas, xerras, cubertos-, a vestimenta –roupas, xoias,
calzado, armas e escudos, o mundo funerario -sartegos,
laudas, emblemas heráldicos-, ferramentas de oficios,
símbolos dos canteiros, as distintas tipoloxías tipográficas,
a comida -empanadas, peixes, queixos, pan e froitas...-
, mesmo construcións populares como o hórreo.

Non lle podemos pedir máis a 24 cadros.

Gustaríame reflexionar un pouco máis en profundidade,
entre as imaxes que Alfredo nos ofrece nesta exposición,
sobre as referidas aos músicos, ao calendario agrícola,
aos signos lapidarios e á caza do xabaril.

Gardián da porta, da mostra, «Praias da memoria».
T. mixta/táboa, 46x38 cm., 2002. Aquí Erias compón o cadro
a partir da imaxe do porco bravo que atopou nun capitel da

igrexa de San Domingos, Sé de Vila Real (Portugal), e do
sepulcro do alabardeiro Pero Fernandes de Párega, da

igrexa de San Francisco de Betanzos.
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Cantou Fray Luis de León no fermosísimo poema que
dedicou a Francisco Salinas:

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música extremada
por vuestra sabia mano gobernada.

Pero non é a música barroca –tan compostelá- a que
retrata Erias. É máis. É a música da Gloria, a que soaría
na Alba de Groria que soñou Castelao. Expresouno moi
ben Rosalía de Castro no libro Follas Novas, no poema
“N-a catedral”:

O sol poniente, pol-as vidreiras
d´a Soledade, lanza serenos
rayos, que firen descoloridos
d´a Groria os ánxeles y-o Padre Eterno.
Santos e apóstoles, ¡védeos! Parece
qu´os labios moven, que falan quedo
os uns c´os coutros, e aló n-altura
d´o ceu a música vai dar comenzo,
pois os groriosos concertadores
tempran risoños os istrumentos...

Non con versos, senón coa precisión do ourive, con
técnica case cirúrxica, outeou Alfredo Erias este pórtico
máxico. Arqueólogo do lapis, disecciona cada centímetro,
analiza con lupa, descubre imperfeccións –esas mans
repetidas nalgúns músicos- ofrecéndonos o mellor estudio
desta obra, que supera calquera imaxe fotográfica. Pero
non son debuxos fríos, mecánicos; hai unha auréola, unha
pátina evocadora –que tan ben expresará logo nos

gravados- que nos transportan ao século XII. ¡Quen
vivise nesa época para ver ese pórtico escintilar na
fachada románica! ¡Ese pórtico admirado por monxes,
por peregrinos, labregos, mulleres e rapaces, valentes
cabaleiros!

O calendario agrícola podemos contemplalo na igrexa
de Santa María do Azougue de Betanzos. Pero cómo
non lembrar o fermosísimo -pero pintado ao temple-,
que existe no panteón real da Colexiata de San Isidoro
de León, a «Capela Sextina» do románico, do primeiro
terzo do século XII; igrexa que igualmente ten esculpido,
na súa portada principal, un Zodíaco. Como ben salienta
o artista nos seus comentarios, o calendario brigantino
está adaptado á realidade galega, coa colleita e a
sementeira máis serodias que noutras partes de Europa.
Así, xaneiro sería o fin e o principio, febreiro o mes do
frío, marzo o tempo de podar as viñas, abril o do
frolecemento, maio a época da caza, xuño o da recollida
das froitas, xullo o de segar os campos de cereais, agosto
o de realizar a malla, setembro o de recoller as uvas,
outubro o de cebar os porcos, novembro o da matanza
e decembro o mes da sementeira.

No caso do calendario de San Isidoro, por exemplo, no
mes de xaneiro aparece un home que representa a Xano
bifronte contemplando con cada rostro cadansúa porta;
en xuño, no canto dun recolledor de froitas -quizais por
ser terra, a leonesa, de poucas árbores froiteiras-
encontramos un segador, aínda que o cereal non parece
trigo, que si o é en xullo, e no mes de decembro
contemplamos un home na casa, ao pé do lume,
comendo, como se fose tempo de recollemento, mentres
que en Betanzos vemos a unha persoa realizando a
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sementeira, e quen está sentado á mesa, co xantar, un
Xano bifronte, encontrámolo como representación do
mes de xaneiro.

Como o propio Erias indica neste catálogo e desenrola
máis no traballo, “O calendario medieval da igrexa de
Santa María do Azougue: un achegamento ás súas
imaxes”, no Anuario Brigantino 2004, os calendarios son
libros didácticos (en pedra ou pintados), que explican,
mediante un organigrama cíclico, que despois da morte
da natureza viña a súa resurrección, o que precisamente
ofrecía o Cristianismo.

Cirlot, no seu Diccionario de Símbolos, relaciona ao
agricultor coa continuación cíclica de acontecementos
terrestres que se axustan a un movemento celeste. É o
agricultor o que conserva os ritos agrarios vencellados á
expulsión do «ano vello» e chegada do «ano novo»; é
activador de forzas de rexeneración e salvación, que ligan
todo principio e todo fin, encadean o tempo, o devalar
das estacións e a resurrección da vexetación. Mircea
Elíade, pola súa parte, afirma que o que o home
“aprendeu” no trato cos cereais, foi a grande lección. O
morto, igual que a semente sepultada na terra, pode
agardar a volta á vida baixo unha nova forma.

Detalle do cadro, Festa no pazo de Xelmírez: música, lavatorio de mans e comprobatio alimentaria.
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O simbolismo do Xano bifronte (nome que deriva da
palabra latina Ianua (porta), da que se ven ianuarius,
xaneiro, ou iniciación) é moi interesante. Frazer, en «A
póla dourada» indícanos que era un deus protector das
casas e dos poboados, de aí que se colocase na porta
cunha cara mirando cara fóra e outra cara dentro. Pola
súa parte Guenon, no seu artigo “A propósito dos signos
corporativos e do seu sentido orixinal”, reflexiona sobre
o simbolismo deste deus. Na Roma antiga, os collegia
fabrorum tributábanlle un culto especial, celebrando no
seu honor as dúas festas solsticiais, correspondentes á
apertura das dúas metades ascendente e descendente
do ciclo zodiacal, é dicir, daqueles puntos do ano que,
no simbolismo astronómico, representan as portas das
dúas vías, celeste e infernal (Ianua Coeli e Ianua
Inferni). Posteriormente, este costume das festas
solsticiais continuou sendo practicada nas corporacións
de construtores; pero, co Cristianismo, estas festas foron
identificadas cos dous San Xoán, de inverno e de verán.

Aparece representado, en ocasións, tendo unha chave
nunha man, e na outra unha vara, para indicar que é
gardián das portas e que preside os camiños. Outro
atributo era o de ser identificado co Sol, aparecendo
representado con dous rostros e como selo, de ambas
as dúas portas do ceo, porque abre e cerra o día. As súas
estatuas sinalan frecuentemente o número 300 coa man
dereita e o 65 coa esquerda, para indicar a medida do ano.

En Roma erixíronse moitos templos baixo a súa
advocación, fose como “Xano Bifrons”, ou “Xano
Quadrifrons”. Estes últimos tiñan catro frontais, con tres
xanelas en cada un. Os catro lados e as catro portas
indicaban, ao parecer, o número das estacións do ano, e

O deus Xano, como representación do mes de Xaneiro.
Detalle do cadro, Calendario agrícola medieval de Sta. Mª
do Azougue (Betanzos): xaneiro, febreiro, marzo e abril.
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as tres xanelas os meses correspondentes a cada
estación.

Os construtores medievais conservaron a tradición que
se vinculaba antigamente ao simbolismo de Xano. Para
eles tiña moita importancia a representación do Zodíaco
(que vemos frecuentemente reproducido no pórtico das
igrexas).

Moi representativas da emblemática medieval son, ao
noso xuízo, as representacións de símbolos gremiais
espallados nalgúns dos cadros da exposición -inspirados
nas laudas sepulcrais do Museo de Santa María a Nova,
de Noia- así como as marcas de canteiros-. En xeral
representan ferramentas de oficios” (mariñeiros, xastres,
zapateiros, carpinteiros...) ou son marcas familiares.

Detalle do cadro, Xente de Noia.

Detalle do cadro, Burgueses da Coruña.
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Respecto destes signos lapidarios dos canteiros, moitas
teñen sido as interpretacións. Sabemos que foron
utilizados pola masonería medieval, coñecida por
“masonería operativa”, para diferenciala na aparecida
no século XVIII, a “especulativa”; así, a Constitución
de York, datada no ano 926, estipula, no artigo 15, que
«todo masón debe acoller cariñosamente aos
compañeiros que cheguen do continente, e lles fagan os
sinais e signos de recoñecemento...» e, no 16, que «nin
os mestres nin os compañeiros deben dar entrada ás
loxas ao que non teña sido recibido masón; nin deben
ensinarlle a arte da forma, nin deixalo traballar a pedra,
nin utilizar a escuadra, nin indicarlle o seu uso».

Outros exemplos de regulamentos da masonería medieval
serían os “Estatutos dos mestres do muro e da madeira”,
de Bolonia (1248), as Constitucións dos masóns de
Estrasburgo (1459) ou os Estatutos da Asociación de
talladores de pedra e albaneis, de Ratisbona (1498).

Aparece tamén documentado, en diversos textos, como
os masóns recibían, cando eran membros de pleno
dereito da fraternidade, a súa marca particular, das que
se levaba un rexistro. Mesmo se teñen elaborado
hipotéticos modelos de matrices, utilizadas por distintas
corporacións de canteiros, das que cada masón
adoptaría un fragmento como marca persoal
identificativa.

Detalle do cadro, Xente de Noia.
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Pero a marca non só era a sinatura persoal de cada
masón (e unha maneira de xustificar o traballo que
realizaba, ao aparecer esta nos sillares). Francisco Ariza
cóntanos que unha das maneiras de transmitir o ensino
da Arte da construción (unha serie de conceptos e ideas
relacionadas co coñecemento da cosmogonía, dos seus
principios e leis fundamentais, plasmadas nas formas
xeométricas) era precisamente a través dos signos
lapidarios. Aínda que, en realidade, todos os signos
lapidarios redúcense a uns cantos esquemas fundamentais
(o círculo, a liña, a espiral, o cadrado, o triángulo e a
cruz), a partir deles xéranse todos os demais signos e
tamén o deseño das propias ferramentas que se utilizaban
na construción (mazo, cicel, chumbada, nivel, escuadra,
paleta, compás, etc.), e todos xuntos conforman un

código ou linguaxe simbólica que constitúe a «clave» para
entender o significado profundo que encerra a propia
construción realizada dacordo ao modelo cósmico. O
compañeiro, por outra parte, ao gravar o seu signo non
só “xustificaba” a súa identidade, senón a súa calidade e
os seus coñecementos. E gravar os signos na pedra
considerábase un rito, probablemente polo feito de que
este, o rito, non é senón o símbolo en acción, é dicir,
actuante, e o mesmo trazado simbólico é, á súa vez, a
fixación dun xesto ritual.

E chegamos á caza. Armado con lapis e caderno, parte
de novo Alfredo á procura das rarísimas imaxes
cinexéticas que traspasan o alén. Galiza e Portugal son
territorios únicos no uso desta decoración funeraria. Non
na literatura, que é abondosa:

Detalle do cadro, Cacería do porco bravo nas Mariñas de Betanzos.
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A caçar va el cavallero,
a caçar como solía;
los perros lleva cansados,
el falcón perdido había.

di un romance anónimo. E, máis preto de nós, cantou
Fernán Esquío:

Seu arco na mano as aves ferir
e las que cantavam leixa-las guarir,
a las aves, meu amigo.

Seu arco na mano a las aves tirar,
e las que cantavam nom nas quer matar,
a las aves, meu amigo.

As escenas de caza do xabaril que recolle e describe
Erias proceden de Noia e Betanzos. A primeira, está na
cara oriental do teito do baldaquino de Santa María a
Nova de Noia; a segunda, na ábsida de San Francisco
de Betanzos.

O simbolismo destas escenas van máis aló
do puramente etnolóxico. Seguindo a
Erias, “o porco bravo, ademais dunha
grande peza de caza..., representa...,
no contexto cristián, o pecado”, e a
Igrexa, (quizais por influencia do
xudaísmo, que o consideraba un animal
desprezábel) converteuno nun “símbolo
da luxuria, da gula e doutras maldades...,
trastocando a imaxe que antigamente tivera

como protector, fertilizador e psicopompo” (é dicir,
acompañante das almas).

Non hai máis que revisar a Frazer, a Guenon, a
Charbonneau-Lassay ou a outros autores para ver a
importancia do xabaril en culturas de todo o mundo
(dende os de cultura celta ao Xapón), con atributos
moitas veces contraditorios, positivos e negativos. Desta
materia é un erudito Erias, que nos sorprendeu e deleitou,
hai non moito tempo, cun extraordinario e documentado
traballo, «La eterna caza del jabalí», seguido do
complementario, “El jabalí dios y el jabalí demonio en
los sepulcros galaicoportugueses del siglo XIV”.

Pregúntase con razón Alfredo sobre o simbolismo real
destas escenas de caza: ¿será unha metáfora do camiño
cara ao Alén, cara á luz do amencer, -xabaril
psicopompo-..., ou metáfora do triunfo do cabaleiro
cristián sobre o pecado, representado polo luxurioso
xabaril?

Poderiamos seguir e seguir reflexionando
sobre os cadros desta exposición. Pero
imos poñer punto final. Permítanme que
suxira, para contemplala, como fondo
musical, as “Gymnopédies” ou as
“Gnossiennes” de Erik Satie. Creo que
nada mellor que esta música
evocadora, suxestiva e reflexiva para

mergullármonos neste marabilloso
magma de imaxes que nos regala Alfredo

Erias.


