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Prezadas veciñas, prezados veciños, 
benqueridas xentes de Conxo e de to-
dos os lugares de onde veñades, sede 
benvidas a este novo acto de confra-
ternización e de irmandade. Hoxe é un 
día grande de celebración, de festa e de 
reivindicación popular, un día especial. 

De novo, tal como acontecera na-
quel importante e histórico 2 de mar-
zo de 1856, intelectuais e obreiros, ar-
tesáns e estudantes, xuntarémonos de 
novo. Desta volta —e non sen merecelo 
daquela, senón porque o sometemento 
da muller non o permitía— tamén obre-
iras, artesás, mozas estudantes e mulle-
res da cultura, temo-lo grande compro-
miso de revivir aquela festa da palabra, 
a festa da liberdade, da igualdade, do 
sentir fraternal. E como naquela data, 
coa mesma forza, segue sendo necesa-
ria a proclama da igualdade de clases, 
da igualdade de dereitos entre mulleres 
e homes, da igualdade de oportunida-
des, de ter un traballo digno, da liber-
dade de expresión. Repito, da liberdade 
de expresión! 

Hoxe, 22 de abril, a poucos metros 
de aquí, no bosque do banquete litera-
rio nas ribeiras do río Sar, nos restos 
da inmensa fraga de Crecente, hoxe 
desaparecida, onde os nosos lembra-
dos Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal e 
Luis Rodríguez Seoane, (e tal vez a nosa 
Rosalia, se non de corpo presente, sen 
dúbida si no seu espírito democrático, 
igualitario e emancipador), neste lugar 
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da palabra ceibe, voltaremos compartir encontros e un novo brinde pola liberdade. 
Agardemos que desta volta non suscitemo-lo enfado dos sectores máis poderosos e 
que a Carballeira, como daquela, non sexa tomada polas forzas da orde e que á noi-
tiña sigamos coa romería. 

Con orgullo lembramos o que foi un dos primeiros actos reivindicativos deste 
país, interpretado por moitos como a primeira toma de conciencia nacional galega. 
Un acto atrevido, trangresor, o Banquete de Conxo supuxo un acontecemento de im-
portancia máxima, simbólica e real dentro da Historia de Galiza e da nosa memoria 
colectiva. Foi un berro á liberdade, á fraternidade e á igualdade que, a semellanza de 
actos similares que naquela época revolucionaria se celebraban nas maiores cidades 
europeas, trouxo ventos de renovación a este afastado recuncho ancorado no pasa-
do. Ao acubillo da frondosa carballeira, lonxe das levíticas murallas catedralicias, a 
mocidade estudante de ideas avanzadas que frecuentaba o Liceo de la Juventud pro-
curou un inédito abrazo coas clases traballadoras para brindar con “quien acate, libre 
como el viento, el vuelo del humano pensamiento,“ en palabras dun mozo Eduardo 
Pondal. 

E este acto pioneiro, progresista e sen precedentes, aconteceu aquí en Conxo, 
un lugar cargado de historia que foi concello de 1835 a 1925, un concello maior en 
extensión que o propio Santiago, pois abarcaba as parroquias de Figueiras, Villestro, 
Laraño, O Eixo, Aríns, Bando, Marrozos e Conxo capital. Non debeu de ser casual 
aquí esta celebración, fuxindo da orde e o autoritarismo relixioso de Compostela, 
porque parece que en Conxo sempre respiramos doutro xeito. 

Por algo o xornal que tivemos neste concello a partir do ano 1914, titulado El 
Látigo de Conjo, tiña como lemas na súa cabeceira: «Guerra ao Caciquismo!» e «Viva 
Conxo». 

Ou como dicía o famoso poeta zapateiro do Camiño Novo, Jesús San Luis Ro-
mero: “Que Conxo nos civilice!“ 

É unha honra e un luxo para este lugar deixar o seu nome marcado en letras de 
ouro nun evento tan relevante da nosa historia, e non o é menos ser o berce da súa 
filla máis ilustre e popular, a máis grande figura da lírica galega, a nosa Rosalía, da 
que sabemos que tiña unha estreita relación co grupo organizador do Banquete, e 
mesmo puido influír na elección do lugar de celebración. Rosalía, sempre valente, 
daquela aínda unha moza, sería poucos anos despois a protagonista principal do 
noso Rexurdimento. Atrevida e afouta ao utilizar, naquela época, o galego en moitos 
dos seus poemas. Loitadora e pioneira do pensamento feminista. 

Nada pode conter a marcha
dos meus pensamentos

e eles son a lei que
rexe o meu destino. 
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E porque hoxe é día de celebración, deixádame que campemos tamén doutras 
marabillosas xoias que temos en Conxo. Temos moito do que alardear no eido polí-
tico, histórico, cultural e social. 

De grande valor histórico é o Castriño, un importantísimo xacemento prerro-
mánico do que se conserva un abraiante petróglifo cos seus gravados de armas e que 
vos convido a visitar se non o coñecedes. 

O Castelo da Rocha Forte ou castelo dos Churruchaos, da época medieval, 
símbolo da mitra compostelana, atacado e destruído en parte na grande Guerra Ir-
mandiña. 

Os restos do primeiro Mosteiro de Conxo, orixe do edificio que aquí contem-
plades, fundado por Xelmírez alá no século XII a partir dunha primitiva ermida do 
século X. Del aínda conservamos parte do seu magnífico claustro románico a pesar 
dos traslados que viviu, pois algúns dos seus arcos acubillaron tamén o santuario da 
Virxe da Cuncha. 

A Virxe da Cuncha, que trouxo ao lugar milleiros de peregrinos. Celebramos 
estes días con grande ledicia, a aparición do primitivo manancial. Agora tan só nos 
queda a esperanza de que se produza o milagre da aparición da imaxe, enigmatica-
mente desaparecida nos anos 80 e que moitas e moitos veciños aínda lembran. 

A igrexa de Santa María de Conxo, velaí, cun impresionante retablo e a Capela 
do Cristo, fermoso exemplo do barroco de placas do xenial Simón Rodríguez e que 
alberga o impoñente Cristo dun dos grandes da imaxinería como foi o monfortino 
Gregorio Fernández. Vaiche na misa en Conxo, adoitan dicir os de Santiago cando 
alguén tarda en chegar. Ese dito ten orixe nun episodio histórico, na truculenta mor-
te do arcebispo Sueiro que ocasionou o peche das igrexas da cidade, de maneira que 
só nesta igrexa afastada podían os santiagueses acudir á misa. 

E como non, as fermosas beiras do Sar, que en Conxo adquiren un aspecto pe-
culiar e distinto por estar encaixadas entre montes e lindando con fermosos bosques, 
agora felizmente recuperadas para o noso lecer. Mesmo parece que gozamos dunha 
praia a finais do XIX, no grande meandro que forma ao carón dos carballos do lugar 
de celebración do Banquete, perto do belvedere, cando o río Sar era navegable e onde 
seica se realizaron os primeiros experimentos de acuitultura do país. 

Máis adiante, no espazo e no tempo, á altura de Torrente, en Chaián, as criaturas 
seica gozaban dos baños no río mentres as súas nais lavaban e poñían ao clareo as 
roupas. Iso acontecía sobre todo os luns, pois era o día das sabas e a roupa branca. 

Presumimos en Conxo ademáis da primeira liña de ferrocarril de Galiza, in-
augurada en 1873 e que uniu Cornes con Carril coa súa famosa locomotora Sarita 
e que, a pesares de partir o concello en dous coa súa maxestuosa Ponte de Ferro, 
ao carón dos muíños de Pombo, tristemente desaparecida en 1961, tanto progreso 
trouxo e tantas historias. A súa memoria fica na cantiga popular escrita polo noso 
último trobeiro, Manolo de Vidán, con música de Xisto da Chaparra:
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As de Conxo, as de Conxo,
as de Conxo son valentes
levan a Ponte de Ferro,
atravesada nos dentes. 

Outras alfaias eran os catro cruceiros primitivos que existiron nalgún tempo, 
dos que hoxe tan só queda un ben conservado no seu enclave, o do Campo. Un pou-
quechiño máis adiante, no cruce cara Conxo de Arriba, atopábase o chamado Cru-
ceiro de Abaixo e, lóxicamente, o Cruceiro de Arriba no cruce das rúas Xosé Pasín e 
Sánchez Freire. Destes dous tan só se conservaron pezas reutilizadas neste último e 
noutro que se atopa no Provincial. Xa nas terras do que hoxe sería o Ensanche, nas 
Casas de Ramírez, o cuarto, o denominado cruceiro maldito, cunha curiosa historia, 
que hoxe se poder ver a carón de San Fiz de Solovio. 

Mais polo que mundialmente somos coñecidos en Conxo é por termos o pri-
meiro psiquiátrico de Galiza —Conxo, capital mundial da movida mental, como 
di a famosa frase. O Hospital Psiquiátrico, fundado en 1885, foi o único na nosa terra 
durante moitos anos e o verdadeiro centro neurálxico deste lugar onde nós, como 
comunidade —e coma ben me lembraba a única tía que me queda— tan humana-
mente tratamos aos seus internos, suplindo as durezas das terapias da época. 

Moitas das aquí presentes, lembramos esa convivencia sempre harmónica e 
sentida. Lembramos con agarimo a moitas e moitos deles. Os concertos da basoira 
de Bretón, as cancións do noso Machín particular, a señora María —por certo, cunha 
historia ben triste—, a Horacio, ao señor Higinio... Cada historia dunha, dun deles, 
era tamén a nosa historia. 

Tamén é de destacar o edificio anexo ao sanatorio, de principios do XX —e no 
que meu pai fixo algunha que outra obra de arranxo— onde se poden apreciar a súa 
elegante e maxestuosa escaleira de mármore, que acolleu xa algún acto de conme-
moración do Banquete, e unha lápida de bronce do afamado Benlliure. 

E que dicir da extensa finca, no seu día completamente amurallada, regada polas 
augas do Sar? Á parte dos impresionantes xardíns deseñados polo mesmo arquitecto 
que trazou a alameda de Santiago, no seu interior agóchanse recónditas sorpresas 
coma o peculiar cemiterio do centro, estragado no seu día polas obras da estrada 
ao Hospital Provincial, mais recentemente recuperado parcialmente do vandalismo 
pola asociación Itínera. Campas na terra cunhas sinxelas cruces de ferro ou suntuo-
sas lápidas de pedra como a do mariño alemán Wilhelm Mette, unha historia enig-
mática, novelada recentemente, que agora descansa no esquecemento á sombra dun 
monumental abeto, exemplo senlleiro da grande riqueza botánica dunha finca que 
non merece o abandono no que actualmente se encontra. 

De abandonos podemos falar moito en Conxo desde que fomos anexionados 
por Santiago. A nosa xeograf ía foi permanentemente acoitelada polas vías de acceso 
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á cidade. A lóxica urbanizadora contemplounos apenas como unha extensión do 
Ensanche polo sur con escasas solucións humanizadoras. Lembraredes aínda hai 
pouco as reivindicacións de humanización do barrio a raíz das obras da rotonda. 
Foi unha oportunidade para reintegrar Conxo, para dotalo dun centro, dunha pra-
za que ben podía estar aquí, no Campo de Conxo. Outra oportunidade perdida. A 
expansión urbanizadora ameaza con exterminar tamén a nosa riqueza toponímica: 
Cornes, Monte do Seixo, A Nogueira, A Fervenza, Torrente, Poza Real, Volta do 
Castro, O Porto, As Arribadas, A Cruxeira, Pai da Cana (que debe o seu nome a un 
dos nosos históricos trobeiros), son lugares que en poucos anos ficarán diluídos na 
expansión capitalina. 

Mais a identidade de Conxo vai ser dif ícil de borrar da memoria. A historia de 
Conxo é sobre todo a historia da súa xente traballadora, fomos sempre o polígono 
industrial e artesán ao sur de Santiago. De aí que non sexa estraño que para xuntarse 
con obreiros e artesáns, os intelectuais decidiran achegarse aquí. Desde o propio 
sanatorio, creador de centos de postos de traballo no seu día, non podemos esquecer 
as famosas fábricas de zocos de Conxo, como a de Rivera e a de Baluja, onde traba-
llou miña avoa, que mesmo lle vendían zocos ao exército francés durante a I Guerra 
Mundial; a estación de tren, rodeada de almacéns de fariñas, sal, madeira, aceite, 
wolfram, carbón e viño do Ribeiro... máis tarde Elosúa, Coes, Rofemar ou Rúavie-
ja; e na innovación tecnolóxica, Televés, (cantos componentes electrónicos non se 
montaban nas casas dos veciños?); e Carabel, pioneiros nos anos 60 na fabricación 
de paraugas como obxectos de deseño. 

Hai que lembrar tamén os seis serradeiros Conxo, entre eles os de Seoane, San 
Luis, San Benito e La Artística Moderna; as fábricas de baldosas e de corchos; sen 
contar os obradoiros dos ferreiros, canteiros, toneleiros e tamén os das famosas te-
celás de Conxo, inmortalizadas nas coplas do trobeiro: 

Adios igrexa de Conxo
torre das cinco campás.

Adios á rúa maior,
rúa das tecelás. 

Non é de estrañar, xa que logo, que daquel Conxo operario onde aínda se traba-
llaba a terra, xurdiran as sementes das primeiras asociacións obreiras da bisbarra e 
figuras como Xosé Pasín, líder obreiro e primeiro concelleiro traballador do Concello 
de Santiago. Un home aprezado por todos, salvado dunha morte segura por veciños 
e veciñas cando o levaban preso, pero que non puido evitar que lle matasen dous 
fillos naqueles infaustos días posteriores ao golpe de estado franquista. 

Dese Conxo solidario, de xente traballadora, brava pero honesta, é de onde eu 
son. Eu nacín aquí, aí arriba, no Penedo, e hoxe teño a sorte de poder vivir neste lu-
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gar que amo. Aquí naceu o meu pai Juanito, a miña avoa a Fraga, as bisavoas e unha 
familia asentada de vello neste lugar por parte de pai e aínda tamén moitas curmás 
son de Conxo por parte de nai. Son de aquí, e non o podo negar. Mesmo os anos 
que vivín no Ensanche, nunca perdín o contacto e sempre fixen gala de conxeira. 
Daquela, nas fins de semana, as miñas amigas marchaban á aldea, eu porén, baixaba 
ao barrio. Permitídeme que comparta algún deses momentos da miña infancia, que 
tanto ben me fai sempre lembrar. 

Como o de acordar as fins de semana polas mañás coa voz sempre melosa da 
miña tía dicíndonos aquilo de: arriba, que veñen as leiteiras! Aínda que non fose 
exactamente así, pois as leiteiras xa viñeran ao abrir o día e a casa xa desprendía ese 
olor peculiar do leite recén fervido. Outro son especial é o das campás chamando á 
misa, música que non deixou de soar nunca e que me volve acompañar desde hai 23 
anos ás 9 da mañá. 

Lembro subir os domingos ao pueblo coas miñas primas, agardando sempre o 
autobús na parada da Pajueleira logo de pasar polo carreiro que atravesaba as leiras 
e o muro de pedra da finca de Corrales. Anos máis tarde, nos anos que meus pais 
se fixeron cargo do negocio de hostalería familiar, sempre no cruceiro para ir ao 
instituto. Dez minutos de reloxo desde que baixaba pola porta, ata que voltaba para 
arriba. 

Lembro estrear as roupas novas, as “majesas”, no Domingo de Ramos, inmorta-
lizadas nas fotos que non faltaban ano tras ano. As festas e a procesión da Mercede 
na primeira semana de setembro. E unha semana despois, as de San Serapio. Sempre 
fomos un barrio festeiro. Lembro as fotos antigas da familia, de romería, e o son do 
ferro da chave ao baterlle cos pesos. Os torneos de futbol no campo do Psiquiátrico 
e os paseos polos seus xardíns. 

Lembro o arrecendo do adobo da cabra e logo o que desprendía o forno, e a ru-
tina de probala a ver se estaba no punto. Que saborosa, ao igual que a sopa da festa! 
E as sobremesas sempre adobiadas polas cantigas, quencendo motores para logo ir 
á verbena a botarlle os bailes, cando non me tocaba exercer de camareira servindo o 
exquisito manxar das cabras de Manolo. E o cheiro das bombas de palenque, das que 
sempre me acubillaba nalgures polo medo a que me caera unha enriba. 

Lembro o gozo de estomballarme nas leiras enriba dos pampillos, e lembro aín-
da os animais nas casas. Os porcos, as galiñas, os coellos. Poñer as patacas aló por 
marzo e apañalas nos calurosos meses de agosto. 

Memorias dun lugar e dun modo de vida que tal vez xa non exista, pero que 
está na orixe da terra que hoxe pisades e que vos convidamos a descubrir. Hoxendía 
Conxo é tamén fogar de moita xente nova que veu doutros lugares para habitar as 
súas urbanizacións. Espero que tamén a eles e a elas lles sirvan estas breves pince-
ladas da nosa historia e as nosas lembranzas para se integraren mellor neste barrio 
hospitalario. E que mellor motivo que esta Festa do Banquete.
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Permitídeme, finalmente, expresar un público agradecemento ás persoas que 
contribuíron a que Conxo sexa o que é, e á celebración deste día. 

Aos traballadores e traballadoras do Centro Cívico. Grazas pola vosa familiari-
dade, polo voso bo labor, pola vosa entrega e profesionalidade. Non podo ima-
xinar a vida do barrio sen vós. O voso traballo e adicación día a día é impagable. 

Ás persoas que fostes o xérmolo do tecido asociativo, a Arco da Vella, un por un 
a todos e todas as compoñentes. Parabéns, sen o voso esforzo e traballo no seu 
día, é probable que hoxe non estivésemos aquí. 

Á Asociación Itínera por loitar e traballar arreo na descuberta dos lugares dos 
que hoxe imos gozar. 

Ao párroco, don Manuel, por facilitar sempre calquera iniciativa cultural e so-
cial do barrio. 

Ás persoas que compoñedes ou compuxestes as diferentes asociacións de Conxo 
por estar sempre dispostas a pelexar por melloralo. 

Ao C.D. Conxo polo labor que fai desde hai anos. Ás súas xogadoras, que as hai 
ben boas, e aos seus xogadores. 

A todas as persoas que formastes parte dalgunha das moitísimas comisións de 
festas. 

Á comisión xestora deste acto e ao Concello de Santiago por decidir impulsar a 
reconstrución e acondicionamento do noso río e organizar esta iniciativa. 

Ás mozas e mozos do Obradoiro Ecotur que traballaron moito e arreo estes 
últimos meses na senda do Banquete de Conxo. 

A todas as persoas aquí presentes por compartir esta nova festa democrática da 
orde e a fraternidade. 

Ás persoas que escribistes algunha liña para que a historia non se perdese. 

Ás familias que loitastes por todas e todos nos tempos dif íciles da represión. E 
como non, á miña familia de Conxo, por agasallarme co orgullo de pertencer a 
este pequeno-grande lugar. 
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E por suposto ás veciñas e veciños que mantivestes a memoria e o espírito do 
Banquete. 

Á xente de aquí, á grande xente de Conxo, aos maiores e aos mozos e mozas que 
tendes tamén a responsabilidade de preservar este magnífico legado. 

Que siga a festa, agora rumbo ás beiras do Sar e á sombra do seu bosque cente-
nario. Gozade, sede felices e impregnádevos do espírito e os valores defendidos 
aquel 2 de marzo do 1856. 

Igualdade, liberdade, fraternidade... e longa vida a Conxo! 
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