
Os pregos coñecidos como O Vello d’o Pico Sagro apareceron na Coruña
dende o 3 de marzo até o 28 de abril de 1860, baixo a dirección de Francisco
María de la Iglesia. Os cinco exemplares conservados saíron os sábados do
mentado ano e, malia carecer de periodicidade, cada número levaba a data e a
serie. Saía na “Emprenta do Hespicio Previncial”, que fora propiedade de
Sebastián de Iguereta. Consta de catro follas, a dúas columnas, coa ilustración
do Pico Sacro nos tres primeiros números.

Redactados en galego por Mingos Gallego (pseudónimo de Francisco María
de la Iglesia), tratan positivamente a Guerra de África, a diferenza do que
acontece coa negatividade asociada aos mouros, o que quizais se deba analizar
dende parámetros relixiosos, no canto da análise de Barreiro Fernández (1995)
e Beramendi (2007), que os consideran xenófobos e españolistas. Ao igual que
O Vello d’o Pico Sagro, a Guerra de África foi obxecto literario na obra pionei-
ra do africanismo español Diario de un testigo de la guerra de África (1860), de
Pedro Antonio de Alarcón, e, de forma puntual, no “Capítulo X” da obra Doña
Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Tamén se tratou en cabeceiras como El
Museo Universal e ABC de Madrid. 
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RESUMO Neste breve texto dáse noticia do tema tratado e un resumo do con-
tido duns pregos escritos en galego, anteriores ao Rexurdimento
decimonónico, coñecidos como O Vello d’o Pico Sagro e que até o
de agora, se ben eran citados profusamente polo devandito título,
ninguén parecía telos consultado de visu.
PALABRAS CHAVE: prensa, Prerrexurdimento, revistas, século XIX.

ABSTRACT This short note draws attention to a collection of chap-books wri-
tten in Galician prior to the nineteenth-century Revival, collecitively
known as O Vello d’o Pico Sagro, and provides a summary of their
content. It appears that, although they are frequently referred to with
this title, no-one has thus far looked at them in detail. 
KEYWORDS: newspapers, pre-Revival, journals, 19th century.



O autor realizou un relato versificado, popular e de doada comprensión,
cuxa pretensión radicaba, por unha banda, na xustificación da acción militar,
perfilándose así como outro compoñente máis da propaganda oficial, e, por
outra, na preocupación da cidadanía galega polas levas das que foi obxecto. 

O imaxinario colectivo galego e a defensa da súa singularidade tivo na lenda
do Pico Sacro unha referencia inescusábel. Mostra literaria disto foi a publica-
ción dos poemas, en galego, “A fonte do Pico Sagro”, de Marcial Valladares
Núñez, e, en castelán, “Al Pico-Sacro”, de Benito Losada, aparecidos, o primei-
ro, no nº 19 (1-VII-1861) de Galicia. Revisa Universal de este Reino e, o segundo,
no nº 8 (25-XII-1881) de El Día de Fiesta. A este respecto, o propio De la Iglesia
escribiu “O régulo do Pico Sagro”, aprendido polo autor en 1838, cando conta-
ba once anos, e publicado no nº 14 (2-VIII-1885) de Galicia Moderna, que debe-
mos tomar como punto de partida para a lectura destes pregos.

Trátase dun relato que aborda a orixe mitolóxica do Pico Sacro, montaña
duns cincocentos trinta metros de altitude, situada no Concello de Boqueixón
a uns doce quilómetros de Santiago de Compostela. Nel, o personaxe de
Régulo, empurrado pola ansia de posuír terra, marcha por diversas localidades
até se adentrar nunha selva vizosa. Alí encontra un home con extraordinarios
poderes, diante do que experimenta diversos sucesos inexplicábeis até o punto
de se salvar dun tigre grazas ás palabras daquel estraño ser. Tras diversas obser-
vacións, que pretendían que Régulo acadase sabedoría e cautela, e os consellos
de non viaxar máis e do retorno á patria natal para acadar coñecemento e
remediar as necesidades dos seus semellantes, aquel home entrégalle unha fre-
cha de ouro, xurdida do contacto da vara coas fileiras do libro e mercé á cal
volta ao seu pazo, previa advertencia de conservala cen anos e un día, tras dos
cales a chantaría coa punta para arriba no medio da “terrachán”. Tales come-
tidos do nigromante cumpriunos até a súa morte, momento no que a frecha
deu orixe ao monte, considerado no acervo popular rei de todos os montes
galegos e testemuña de diversos acontecementos históricos (o reinado da
Raíña Lupa, o período do bispado —1101-1136— e do primeiro arcebispado
—segundo privilexio papal de 26 de febreiro de 1120— de Diego Xelmírez en
Santiago de Compostela e a acción militar e posterior negación de preitesía ao
poder de José I Bonaparte —1768-1844— por José María Moscoso de
Altamira Quiroga, 1788-1854).

O relato disponse en dous escenarios, o galego e o marroquí, co fío de
unión do señor, que funciona coma se fose un correspondente de guerra pro-
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porcionando novas aos paisanos. A colección completa fórmana cinco núme-
ros. O primeiro ambiéntase na romaría do San Bastián, no Pico Sacro, na que
os lugareños lle preguntan ao Vello do Pico (don Bastián) polo seu parecer e
lle piden novas da contenda militar de Marrocos. Partindo do ataque contra os
mouros dese número, o segundo principia coas chamadas por don Bastián,
estériles pola ausencia deste, até o punto de os paisanos inculparen os mouros
do seu abandono. Empurrados por isto e mais polo desexo de saberen que
contiña un obxecto semellante a un tarxeteiro escrito en inglés, marchan ao
pazo. Unha vez alí, o servo deste, Mingucho, diríxese a un dos paisanos,
“Carasto”, para lle pedir explicacións polo motivo de tal balbordo, deixando
ben clara a xinea galega de seu amo. Logo de acalmar Breixo o escándalo,
Mingucho maniféstalles que Bastián estaba preto de Santiago de Compostela
con noticias, en dous pregos, da vitoria española en Castelexos (sic) o 1 de
xaneiro de 1860, obtida polo xeneral Joan Prim i Prats contra as hostes enca-
bezadas por Abul Abbás Ahmed (máis coñecido por Muley Abbás).

Tras a cantiga “Voemos á Afreca /Ibeira Nacion / Q’ o Mouro bandido /
Manchóunol-a honor./¡Á Afreca! ¡á Afreca! Guerreiro Español! ¡Con sangue
se lava/ A mancha d’ honor!”, o número 3 alude ao convite no pazo do amo.
Durante a celebración, as conversas xiran arredor dos acontecementos espa-
ñois e dos feitos bélicos de cada convidado, aínda que se deixa entrever a pre-
ocupación polos soldados españois. Prosegue coa información acerca da toma
de posicións, entre o 4 e o 15 de xaneiro do devandito mes, no Monte Negrón.
Alí, concretamente na Serra de Bullons (sic), malia non atopar impedimento
bélico, o cólera e mais o temporal afectaron ao exército español. Andado o
tempo, o exército, liderado do xeneral Leopoldo O’Donell y Joris, vence nova-
mente no río Azmir para logo continuar o seu avance sobre Tetúan, lugar onde
estaban parapetados os mouros perante o asedio das tropas hispanas, acampa-
das a tal efecto en Wad-el-Jelú.

Despois do sitio (iniciado o día 29 de xaneiro) e a batalla entre os exércitos
español e marroquí, o cuarto número ábrese coa poesía “Rendeción de
Tetuán”, na que se agradece ao Santo Apóstolo, a Deus e á Virxe o desexado
final da guerra e a súa intervención na vitoria.

O quinto, subtitulado “A paz”, merece atención pola actitude contraria á
guerra manifestada por Mingucho, aínda que deseguido acatase e asumise 
o poder e a postura do seu señor. Tras esta dislocación xeográfica, abórdase a

113

Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



Boletín Galego de Literatura, nº 43 / 1º semestre (2010) / ISSN 02149117



entrevista, o 23 de febreiro, entre O’Donell e Muley-Abbas, acompañado este
último polo ministro Mahomet-el-Jetif, que conclúe en desacordo nas condi-
cións da rendición, quizais, como se apunta na terceira folla, por “tentar a ver
pol a guerra s’ antes enriba de nos se poñía en duas xeiras”. Logo da derrota
española en Melilla, o 13 de marzo, a derrota na batalla en Goldrás (Wad-Ras)
polo exército de Marrocos motiva outra nova comisión de Muley-Abbas para
negociar a paz. De aí deriva a entrevista, ao día seguinte entre as 8 e as 9 horas,
para asinar os preliminares da paz e un armisticio.

Na actualidade, os cinco números desta cabeceira pódense consultar na
Real Academia Galega. 

César Camoira
Centro Ramón Piñeiro

para a Investigación en Humanidades
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