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PREGÓN “AS SAN LUCAS » 2013 

 

Mondoñedo, 17 de outubro de 2013 

 

Sr. Alcalde en funcións do Excmo. Concello de Mondoñedo, Sres. 

Concelleiros, Autoridades, Presidente e Membros da Comisión de 

Festas, Sanluqueiras, queridos mindonienses e forasteiros: 

Dou comezo a este Pregón das Feiras e Festas das San Lucas 2013 e 

neste intre embárgame un triplo sentimento: un sentimento de 

respecto, un sentimento de orgullo e un sentimento de gratitude, 

de inmesa gratitute. 

Un sentimento de respecto, por ser éste o Pregón das “Feiras e 

Festas das San Lucas”, a Feira máis antiga de Galicia e de todo o 

antigo Reino de León e as quintas máis antigas de España, privilexio 

do rei Alfonso VII concedido a Vilamaior (como entón se chamaba 

Mondoñedo) no ano 1156. Respecto tamén por ser estas “Festas de 

Interese Turistico  Nacional” e, respecto, un profundo respecto, polo 

inmenso talle de todos aqueles que me precederon. Si, na miña 

carreira profesional teño enfrontado importantes retos e dificultades 

pero hoxe resulta particularmente complicado (e incluso direi moi 

ousado pola miña parte) pretender integrar unha lista de pregoeiros 

na que figuran nomes coma Alvaro Cunqueiro, Ricardo Pedreira, 

Germán Palacios, Ricardo Pena, Pedro Díaz, Miguel Cabanela, Juan 

Puchades e tantos outros nomes.  

Non farei este pregón con ollos de escritora ou de historiadora 

porque non o son, fareino cos ollos de quen ao longo da súa vida 
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procurou sempre levar polo mundo e deixar moi alto o nome de 

Mondoñedo e ser digna merecedora da miña condición de 

mindoniense. Só o meu amor por esta cidade e por tantos amigos e 

amigas mindonienses (moitos deles compartindo conmigo este 

momento) poden xustificar a miña condición de pregoeira. 

En segundo lugar, un sentimento de orgullo, por ser estas as Festas 

da Cidade de Mondoñedo, unha das antigas capitáis do Reino de 

Galicia e referencia histórica e cultural indiscutible. Como dicía D. 

Santos San Cristóbal “Siendo pequeño, Mondoñedo es muy grande, 

muy significativo en la historia y en los ambientes culturales de 

España”.  

E, finalmente, un sentimento de gratitute, de inmensa gratitute a 

Mondoñedo e aos mindonienses pola vosa confianza e por darme a 

posibilidade de devolver, en forma de palabras, só un pouco do 

moito que esta cidade e a súas San Lucas me teñen dado. Quenes me 

coñecen saben que non son persoa “espontánea” mais dunha forte 

impronta racional. Sorrío cando penso que posiblemente o único 

momento da miña vida no que din mostras de grande 

espontaneidade foi cando o Presidente da Comisión de Festas me 

falou da posibilidade de facer este Pregón e esa espontaneidade só 

se explica polo meu sentimento de inmensa gratitude a esta cidade. 

 

E comezamos hoxe As San Lucas, as grandes Feiras e Festas.  

Son estas festas populares que nos traen momentos de ledicia, de 

divertimento, de rencontros familiares, de cultura e tamén novas 

oportunidades para amosar o mundo os tesouros do noso val. 
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Son moitos os ilustres mindonienses que tenen retratado a beleza 

destas Festas (Alvaro Cunqueiro, Raimundo Aguiar, Ed uardo Lence 

Santar...) e as San Lucas teñen, definitivamente, para todo 

mindoniense e para min tamén un significado especial. 

Pero hai quenes poden pensar que estas loubanzas (“Quen non viu as 

San Lucas non viu feira ningunha”) están só xustificadas pola nosa 

condición de mindonienses.  

Por iso, seguindo o sabio consello do noso embaixador máis 

universal, Alvaro Cunqueiro, cando dicía que... “en vísperas das San 

Lucas é dia de invitar a vir a Mondoñedo atravesando o dourado 

outono”, eu tamén decidín invitar a varios amigos forasteiros a 

acompañarnos neste pregón e propóñovos agora que percorramos 

xuntos as nosas rúas facéndolles descobrir cada estampa das San 

Lucas. Estou segura de que neste paseo a nosa ledicia e amor por 

estas Feiras deixarán de ser “mindonienses” para convertirse nunha 

“ledicia e admiración compartidas”.  Acompañádeme... 

 

Dou a benvida aos nosos visitantes no escenario da miña nenez, no 

barrio dos Remedios. Neste parte alta da cidade contemplamos a 

inmensa riqueza natural do noso val, tendo como testigos á Serra do 

Xistral, a Pena da Roca, a Toxiza e ao noso moi querido Padornelo.  

E neste intre no que contemplo, como dicía Leiras Pulpeiro, esta... 

“Cunquiña deleitosa en que todo frorece e todo medra” non poido 

deixar de pensar... ¡qué afortunadas foron As San Lucas por ter 

nacido en tan fermoso berce!. 
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E antes de iniciar o noso paseo invito ao forasteiro a contemplar a 

soprendente metamorfose da cidade.  

Dicía Alvaro Cunqueiro que... “Mondoñedo é unha escola de silencio” 

e anos máis tarde D. Santos San Cristobal engadía... “La ciudad de 

Mondoñedo es un remanso de paz y de tranquilidad y de sosiego” 

pero... ¡qué capacidade ten Mondoñedo para se transformar nunha 

vila animada, de música, de xogos, de xantares e de baile!. Xa o dicía 

José Ramón Santeiro... “Por unos días se transforma la ciudad en 

mercado estridente, en feria antigua que revive sus lances 

mercantiles y la picaresca del trato....Luego vuelve el silencio por el 

que la vida discurre, fecunda”. 

E, saboreado este intre de marabillosa transformación, botamos a 

andar para adentrarnos no turbillón de xentes, cores e aromas que 

póboan a nosas rúas.  

E, baixando da parte alta dos Remedios, facemos unha primeira 

parada no Campo dos Paxariños para ver aos auténticos 

protagonistas destas Feiras e escoitar o fermoso rincho dos poldros 

salvaxes, os “poneys”, as mulas e os maxestuosos cabalos chegados 

de Pastoriza, Abadin, Bretoña, Romariz e de tantos outros lugares de 

Galicia e do resto de España.  

E sorprende aos visitantes o elevado número de cabezas de gando e 

somos testigos dos famosos “tratos” e admiramos a técnica 

negociadora dos gandeiros (¡da que, a bon seguro, algo aprendín eu 

para a mina futura carreira de dereito!). E contemplamos os 

preparativos do “Concurso de Andadura Galega” e do “Concurso de 

cabalos de pura raza galega”. E oímos falar tamén do “Concurso de 

Caballos Trotones” e alguén nos di que non deixemos de vir, u n 
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pouco mais tarde, a “Exhibición de Doma de Alta Escuela” que fará, a 

bo seguro, as delicias dos nosos acompañantes. 

E, antes de abandoar o Campo dos Paxariños, vemos a exposición de 

maquinaria agrícola que máis tarde atoparemos nas nosas hortas de 

A Mariña. 

Seguimos paseando baixo as iluminacións e as rúas mindonienses 

inúndanse de “feirantes” vidos dos máis diversos lugares.  

Vemos os postos de pan, as empanadas de raxo e de bonito, os 

doces, as rosquillas, os postos de roupa e de calzado e as tan famosas 

mantas que con orgullo recoñezo, unha vez rematadas as Festas, na 

casa das miñas tías.  

E á esquerda, acompañándonos en silencio no noso paseo, o 

Santuario da Virxe dos Remedios. E quen, coma min, medrou no 

barrio dos Remedios, non pode evitar facer un alto no camiño para 

amosar aos nosos amigos a ermida do século XV e visitar á nosa 

Patroa, a Virxe dos Remedios, que nos recibe sorrindo ao cobixo dos 

máis fermosos altares barrocos. ¡E aínda descobrimos que son moitos 

os salunqueiros que aproveitan estas Festas para facer as súas 

pregarias e poñer unha vela á Virxe!. E eu penso en Noriega Varela 

cando no seu poema falaba dos.... 

“... días que a Mondoñedo 
baixan dos aspros lugares  
nenas garridas, a centos, 
pra dar velinas os santos, 

pra axustar misas cos cregos, 
i andar de eiquí pra acolá 
cos noivos de parafeo!” 
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E chegamos á Alameda de Os Remedios. E a Alameda acóllenos con 

caldeiros de cobre que atraen a atención dos visitantes que me fan 

prometer que máis tarde voltaremos e degustaremos o polbo, os 

cachelos, os torreznos, os chourizos... todo isto acompañado, por 

suposto, dun vaso dos nosos moi famosos caldos. 

E descubrimos os postos de churros, as tómbolas, os tiovivos (que 

tanto lle gostan e cos que tanto disfruta o meu fillo), os coches de 

choque, os postos de xoguetes e os postos de tiro. E escoitamos a 

Banda de Música e algunhas notas da orquestra que se prepara xa 

para convertir a Alameda en pista animada dos máis variados bailes. 

E non deixa de fascinar ao visitante a beleza da paisaxe e descubre o 

val do río Cesuras e, na ladeira, arroupado polos bosques de 

eucaliptos, o Convento de San Martín de Villaoriente ou Convento 

dos Picos, no pasado parada de peregrinos na súa viaxe para visitar 

ao Apóstolo. 

E eu non poido deixar de chamar tamén a súa atención polo Quiosco 

de Música e polo noso Instituto, o Instituto San Rosendo, porque 

como dicía Francisco Mayán... “O mesmo tempo sería tamén meu 

desexo pregar a toda a cidade que vexa no Instituto de Bacharelato 

un dos seus bos monumentos, que se non ten a antigüidade de 

outros, ten toda a vida e o espirito indispensables para un futuro 

mellor”.  

E sí, este Instituto é para min tamén un monumento que contemplo 

sempre con ollos agradecidos e, neste día das San Lucas, lembrando 

tamén, inevitablemente, os bos momentos pasados nese edificio con 

motivo da “Feira de Artesanía” (que con agarimo organizaba a 
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“Asociación de Amas de Casa”) e a “Feira da Apicultura Galega” que 

gostaba visitar con miña nai. 

E deixamos a Alameda contemplando á nosa esquerda o Hospital de 

San Paulo e San Lázaro co seu escudo barroco da cidade xunto co do 

Bispo Sarmiento.  

E aínda que a multitude de xente fai moi difícil o noso camiñar,  

continuamos baixando pouco a pouco a Avenida das San Lucas para 

atopar os ferreiros de Taramundi e de Ferreiravella cos seus coitelos 

e navallas, os cesteiros, os cazoleiros, as forxas, os postos de 

utensilios de vimbio,  os zoqueiros, os fabricantes de sellas, de 

productos de barro... e por suposto... ¡os sanluqueiros tentando 

negociar o mellor prezo!. 

E, unha vez chegados ao Cristo, decidimos torcer á dereita e 

atopamos a casa do poeta Manuel Leiras Pulpeiro.  

E chega o momento de recordar ao visitante que, como dicía D. 

Santos San Cristóbal... “las gentes quieren hoy conocer la recoleta 

ciudad donde cada rincón y cada piedra encierra una leyenda, una 

anécdota histórica, una sinfonía que alegra y encanta”. Porque este 

paseo polas San Lucas non só nos brinda a oportunidade de disfrutar 

das festas e de contemplar os nosos monumentos senón tamén de 

revivir momentos históricos e de visitar o berce de ilustres 

persoeiros da nosa cultura: Alvaro Cunqueiro, Manuel Leiras 

Pulpeiro, Noriega Varela, Eduardo Lence Santar,  Lodeiro Piñeiroa, 

José Ramon Santeiro, Xosé Diaz Jácome, Marina Mayoral, Pascual 

Veiga que tan fermosa música puxo ao noso Himno... ¡moi poucas 

cidades poden recitar tantos nomes!.  
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E avanzamos polas estreitas rúas e sentimos a intensa presenza das 

pedras, as nosas casas de pedra cos tellados de pizarra franqueados 

por almenas e presididas por magníficos escudos, testemuña dos 

nobres moradores de moi diversas épocas. 

E deixamos a un lado o Conxunto da Alcántara e pasando polo 

Mosteiro das Concepcionistas e o Museo do Mago Merlín, 

chegamos á Praza do Concello. 

E vemos charangas, xigantes e cabezudos e nenos mindonienes 

ataviados con traxes rexionáis bailando danzas galegas ao son das 

gaitas, tamboriles e pandeiretas. 

E a xente disfruta da compañía da familia e dos amigos. E nos tamén 

atopamos ilusionados moi queridos amigos, tanto os que nos reciben 

coma os que, coma nós, voltan para as Festas.  

E vemos tamén nas rúas os mellores productos da nosa gastronomía. 

Porque As San Lucas non son só feiras de polbo senon tamén un bo 

momento para disfrutar dos productos da nosa horta, das primeiras 

castañas, do mel e, como non, da nosa tarta, a Tarta de Mondoñedo 

co seu doce de calabaza e améndoas. 

E contemprando a tarta penso en Aquilino Iglesia Alvariño cando 

dicía.... 

“Virxilio cantaría 
hexámetros perfeitos 

iste dulzor antigo 
que gosto en Mondoñedo. 

¡Ai que manxar de anxos louvo niste relembro!” 
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E seguemos baixando pouco a pouco. E eu pido ao visitante que 

peche os ollos para levalo xunto a estatua de Cunqueiro, ao pé do 

Consistorio vello. E ao abrir os ollos, o visitante descubre o noso 

tesouro: a Catedral Basílica da Asunción, Monumento Nacional que 

nos olla co seu rosetón franqueado por San Jerónimo e San Lourenzo 

e coas súas torres barrocas. E corremos cara a Praza (hoxe tamén 

chea de feirantes) para integrarnos canto antes nesa máxica paisaxe. 

E tras degustar un viño cunha tapa que nos axude a continuar o 

camiño, avanzamos cara a Fonte Vella.  

E fronte à Fonte Vella, sentindo todavía moi presente o recordo das 

vellas acacias, pensamos nos mercados de herba que aquí se 

celebraban antano nos días das San Lucas. Como dicía Cunqueiro... 

“Si viniera a las San Lucas un perfumista de París, yo le llevaría a la 

Fuente Vieja, para que aspirase lentamente el aroma de heno de la 

hierba recién cortada, y partiendo de él inventase un perfume de 

otoño...”. 

E avanzamos só uns poucos metros e recíbenos, digno, o Real 

Seminario Conciliar de Santa Catalina co orgullo e coa sabedoría de 

quen pode dicir ser o terceiro seminario que se fundou en España. 

E antes de rematar o noso paseo pasamos, por suposto, polo Barrio 

dos Muíños, berce dos mellores artesáns que tamén abastecen as 

San Lucas, e vemos a Fonte dos Pelamios e a Ponte do Pasatempo  

para, finalmente, percorrendo a Avenida de Buenos Aires, coller a 

Rúa do Cemiterio Vello e voltar subindo, pouco a pouco, as 

empinadas rúas. 
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E chega a hora de cumprir a mina promesa e de voltar a Alameda a 

degustar un bo xantar e de prepararnos despois para unha tarde 

chea das máis múltiples actividades que aínda nos quedan por 

descubrir. 

Estas Feiras e Festas das San Lucas, sabia mezcla de festa e de 

cultura, aínda nos ofrecen a Exposición de Pintura na “Biblioteca 

Municipal Pena Trapero”, o teatro, os espectaculos infantís, os xogos 

populares, os concertos, os bailes da agrupación floclórica, as 

competicións deportivas.... .  

E convén tamén deixar algo de tempo para mercar algún recordo... 

¿unhas pezas de barro?, ¿unha navalla?, ¿unha prenda de roupa?... 

as posibilidades son moitas.  

E, chegado o final do día e tras botar uns cantos bailes na Alameda, 

chega tamén a hora de despedirnos e o visitante vaise agradecido, 

non sin antes dicir .......“¡Ata o ano que ven!”. 

 

Dicía Francisco Fernandez del Riego que “De todas as cidades 

galegas, quizáis non haxa nigunha que chame tanto os seus... tantos 

camiños como de Mondoñedo parten, máis son pra voltar que pra 

saír”. 

E, sí, eu estou convencida de que eses camiños polos que voltamos 

sempre á nosa terra os mindonienses, acollerán de novo o ano que 

vén a estes e a outros miles de forasteiros atraídos polo encanto das 

nosas Feiras, atraídos polo que a miña familia francesa chama “un 

émerveillement”. 
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Porque, como dicía Alvaro Cunqueiro... ”Quizá no haya en Europa 

horas más antiguas que las que se puedan pasar en Mondoñedo, nas 

San Lucas”. 

 

E rematado este paseo imaxinario, eu debo ir rematando tamén 

este pregón e permitídeme que o faga como o empecei, cun 

sentimento, o sentimento de Amor, de profundo amor por 

Mondoñedo porque Mondoñedo para min non é só, como dicía 

Álvaro Cunqueiro, “unha cidade rica en pan, en augas e en latín” (que 

o é) senón, ante todo, a cidade que atesoura a miña infancia.  

E aínda que a vida me teña levado por outros camiños e incluso me 

agasalle coa posibilidade de contemplar nesa viaxe moi fermosas 

paisaxes, eu sempre miro a Mondoñedo porque son as pedras das 

rúas da nosa infancia as únicas que agardan sempre con ilusión a 

nosa volta, as que nos acollen, as que nos falan, as que nos 

aconsellan, as que restan gravadas na nosa memoria como fío 

conductor da nosa vida.  

E, por iso, porque esté onde esté o meu corazón é mindoniense e 

porque, a pesar da súa corta idade, as raíces parisinas do meu fillo xa 

se tinguiron de forma indeleble das cores do noso val,  remato este 

pregón co meu desexo de que en Mondoñedo todos os días do ano 

sexan 18 de outubro. 

Gracias Mondoñedo, Gracias Mindonienses e agora..... 

¡Que empecen as Festas! 
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