
 LOURENÇO, XOGRAR DE MANUEL PORTAS 
 CONTEXTO HISTÓRICO  DA NOVELA            Por Mª Xosé Costa Alcalde

O libro de Manolo Portas Lourenço, xograr sitúase cronoloxicamente no  s.XIII  no período 
denominado Idade Media Plena (s.XI-XIII)  Esta etapa ten unhas características propias que 
debemos coñecer para comprender feitos históricos que están reflexados no libro:

– A nivel europeo estamos en pleno feudalismo:
O Papa é a cabeza do orbe cristián. Relacionado con este tema temos a cuestión do “Sacro Imperio 
Romano Xermánico”: o rei protector do Papa e do mundo cristián, Alfonso X, será candidato a 
emperador.
–  A expansión do Islam é inmensa: 

Neses séculos é moito máís grande e importante o dominio territorial dos musulmáns que o dos 
incipientes reinos cristiáns de occidente.
–  Na Península Ibérica continúa o proceso iniciado no s.VIII de formación e consolidación 

dos distintos reinos cristiáns: Asturias, León, Castela, Portugal, Navarra, Aragón e Cataluña. Todos 
eles en loita cos musulmáns que chegaron a dominar a meirande parte da Península Ibérica.

A acción  da obra desenvólvese concretamente nos reinados de Fernando III  (1217-1252) e o seu 
fillo Alfonso X, (1252-1284)  reis de Galicia, León e Castela. Pero para comprender a intensa 
relación que na obra se desenvolve entre eses reinos temos que mirar atrás.

  
Desde o s. VIII os musulmáns dominan a Península Ibérica. A expansión dos reinos cristiáns 

comeza nos territorios do Norte de España no que se configura  a mediados do s. VIII o reino 
astur  con capital en Oviedo.

A incorporación de Galicia ten lugar pouco despois con Alfonso II (791-842)  Entre os s.VIII e X 
o reino astur dará o estirón territorial que lle permite traspasar a  Cordilleira Cantábrica e chegar ao 
Douro,  acuñando os fundamentos das dúas entidades políticas que se distribuirán o seu territorio; 
León e Castela.  No s.X a capital do reino trasládase a León. Nese mesmo século fórmase o 
condado de Castela separándose do reino astur-leonés. Non estarán unidos  definitivamente ata a 
época de Fernando III ,xa no século XIII.

Non sempre houbo harmonía entre a nobreza galega e a monarquía astur-leonesa. Un rosario de 
revoltas nobiliarias contra os monarcas alóngase desde os s. VIII deica o s .XI o que constitúe  a 
mostra da vontade da nobreza galega de se converter en reino separado. Perigo secesionista que a 
monarquía tentou de coutar mediante o nomeamento dun COMES GALLAECIAE na persoa dun 
familiar ou parente rexio e sobre todo a través da política relixiosa, asi nace Santiago de 
Compostela, representación da monarquía astur- leonesa en territorio galaico. (1)

Pero durante a segunda metade do s. XI e primeiros anos do XII, Galicia convértese en escenario 
de intensas loitas políticas que afectan ó seu reino, ó condado de Portucale e, en xeral, a toda a 
monarquía leonesa-castelá.  

Reinando Alfonso VI, no ano 1090 é enviado a Galicia como “Conde” Raimundo de Borgoña, 
casado cunha filla do rei, Dona Urraca, mentres que no ano 1096 se lle concede o condado 
portucalense  a Henrique de Borgoña, casado con Dona Tereixa, irmá de Urraca.

Despois da morte de Raimundo de Borgoña (1107), hai unha profunda crise política na que 
participa activamente a nobreza galega, tanto laica (Pedro Froilaz, conde de Trava), como 
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eclesiástica (Xelmírez). Unha fracción desta nobreza alíase con Doña Urraca (casada en segundas 
nupcias con Alfonso o Batallador, rei de Aragón), e átase ó carro da “idea imperial leonesa”, 
mentres que outro grupo, herdeiro da tradición de revoltas antimonárquicas, pretende defender os 
dereitos de Alfonso Raimundez, fillo de Doña Urraca e marxinado do trono 

Alfonso Raimundez foi proclamado rei de Galicia en 1109, polo seu aio, o conde de Trava, e 
dous anos máis tarde, Xelmírez consagraríao como tal na catedral compostelá. Pero, coa 
morte de Doña Urraca, Afonso Raimúndez ten a posibilidade de reinar en Castela e León, 
converténdose en Afonso VII, Imperator totius Hispaniae. Foi de certo, o ultimo rei de Galicia, 
pero tamén o que integrou na monarquía leonesa a aquel sector da nobreza galega tan rebelde, que 
representaban os Travas ( aos se lles concedera no s. XI o título de  “Conde de Trastamara” 
asociado a un dos feudos máis importantes do reino con maiores rendas.) (2)

Afonso Raimúndez foi, por tanto, o último rei de Galicia e o primeiro que aplicou con rigor un 
criterio de centralización política. Política que vai ser continuada polos seus sucesores.

Di Castelao no “Sempre en Galiza” 
  A nosa terra, na súa extensión de provincia romana e de reino suevo, conservou a súa 

integridade até o final do s. XI en que Alfonso VI tivo a ben dividila en dous Condados irmáns. Asi 
nace Portugal: nun anaco de terra galega. entre o Miño e o Douro. O condado portucalense 
chegou a ser reino separado, pola decisión coraxuda dun Príncipe sen semellante… Alfonso 
Enriques… (3)

A formación do reino de Portugal ten lugar neste  contexto de intensas loitas políticas entre a 
monarquía, a nobreza e figuras eclesiásticas como Xelmírez. O condado de Portucale era gobernado
a fins do s. XI como xa dixemos, por Henrique de Borgoña e Dona Tereixa.. Un fillo deste 
matrimonio, Alfonso Henriquez, proclámase rei de Portugal no 1128, despois da batalla de 
Guimaraes, usurpando os dereitos que tiña súa nai Dona Teresa. No bloque que apoia a A. 
Henriquez, hai un importante núcleo nobiliar da familia dos Trava. Parece ser que a aparición deste 
reino obedece en gran parte á incapacidade da nobreza galega para constituírse en reino propio.

A expansión territorial cara o sur e o desenvolvemento atlántico de Portugal correrá a cargo deste 
reino formado a partir da parte máis meridional da Gallaecia, mentres que a Galicia lucense, 
insertada excentricamente na monarquía castelá, pero vinculada a Europa polo Camiño de Santiago,
desenvolverá uns trazos específicos que definirán a súa identidade, pero progresivamente 
supeditada aos intereses dos reinos hispanos que avanzan cara o sur. Galicia e a súa nobreza pesan 
cada vez menos nos intereses dunha monarquía que avanza inexorablemente cara o sur. (4)

Veremos agora os distintos momentos da novela nos que aparecen como paisaxe de  fondo 
distintas partes deste entramado histórico: A obra esta dividida en dous libros. No libro I acontece 
que no s. XIII con Fernando III o Santo, León e Castela únense definitivamente (1230). 
Conquista  Xaén, Córdoba, Sevilla, Extremadura. O seu fillo Alfonso X o sabio é o autor das 
Partidas, nas que xa se inicia o fortalecemento do poder político do monarca. 

Xa estamos no tempo histórico no que está insertada a acción da novela:

a)  O protagonista da obra, Lourenço,  comeza a súa andadura reinando Alfonso III en Castela e  
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Sancho II en Portugal. Os seus primeiros anos están ligados ao Castelo de Lanhoso, no que a 
tradición di que Alfonso Henriquez encerreou a súa nai, Dona Teresa, pola guerra civil que sostivo 
con ela, cando Portugal se independiza de Galicia.  (5)

b)  Lourenzo ao converterse en xograr dun trobador,membro da pequeña nobreza, portuguesa , 
Joam García, señor de Guilhalde, vese envolto no ronsel da historia. Vai co seu trobador a Santiago 
de Compostela, para que D. Gonzalo de Sousa, do que é escudeiro Joam García, se entreviste con 
D. Rodrigo de Trava, conde de Trastámara e príncipe de Galicia. 

Ese personaxe é pertencente ao linaxe dos Trava, que no s. XII entronizara como rei de Galicia a 
Alfonso  Raimundez (como era desexo do seu avó, Alfonso  VI)  Un sector desa nobreza tamén 
participou na independencia de Portugal nese mesmo século. Os Trava seguen a ser unha familia 
influínte con relación directa con Fernando III, tal e como se ve na obra. A entrevista ten como fin 
solicitar a non intervención do rei de Castela na loita interna do reino de Portugal. Asi sucederá.

 Os portugueses non están contentos co seu  rei Sancho II chamado  “O Capelo”. Conspiran para 
que se faga co trono Alfonso de Bolonia, irmán do anterior, pero necesitan unha bula do Papa.

c)  Lourenzo e o trobador, atópase  en Santiago con Fernando Alonso, fillo ilexítimo de Alfonso 
VIII, pai do rei Fernando III e hai unha nova referencia ao reino de Galicia. Alfonso VIII dispuxera 
que este reino fose  herdado por Sancha e Aldonça medio irmás de Fernando III. Fillas da primeira 
muller de Alfonso VIII, Teresa, infanta de Portugal.  Dona Berenguela, segunda muller de Alfonso 
VIII, e nai de Fernando III, pactou con elas  a súa renuncia ao trono a cambio de trinta mil 
maravedís ao ano. (p.95-96)  (6)

d)  No libro II Lourenço esta na guerra civil que asola Portugal Ano de 1245 (p.163) en Porto. O 
Papa Inocencio IV,finalmente  ditou  unha bula mediante a que depuxo a Sancho II (p.165)

e)  Fuxindo da guerra, o trobador e o seu xograr irán a Toledo, (capital de Castela) ali ten a súa 
corte  o infante Alfonso X de Castela. , a quen Sancho II de Portugal pide axuda, prometéndolle que
, se o viña a auxiliar, á súa morte o reino de Portugal sería para el. (p..210) Alfonso estalle a axudar 
a seu pai na conquista de Xaén. O conde de Boloña, Alfonso  de Bolonia,  xa está en Portugal, en 
Leiria  (p.216)

f)  Na súa fuxida de Portugal primeiramente paran en Salamanca Ali, de forma fortuíta, coñece
Lourenço a D. Alfonso, futuro rei de Castela (p.227) que vai a Portugal coas súas tropas a axudar 
a Sancho o Capelo. Desiste ao ver a situación, O Capelo está perdendo a guerra e ademais Alfonso 
ve perigar as súas aspiracións ao trono do Sacro Imperio Romano Xermánico pois o Papa non 
apoiaba a Sancho. É o ano de 1247.

Alfonso X como fillo de Beatriz de Suabia (da familia alemá dos Hohestaufen) aspirou ao 
trono do Sacro Imperio Romano Xermánico, proxecto ao que adicou máis da metade do seu 
reinado, sen obter éxito algún.

* O Sacro Imperio Romano Xermánico era unha agrupación política ubicada na Europa Central e 
Occidental, baixo o poder do emperador romano - xermánico desde a Idade Media ata inicios da 
Idade Contemporánea. O seu nome deriva da pretensión de continuar a tradición do imperio 
carolinxio conservando o prestixio do antigo imperio romano. O emperador era “protector” da 
igrexa. Eran as dúas institucións do denominado” poder universal”: o Papado e o imperio.que en 
ocasións entraron en graves conflitos dentro do que se coñece como loita polo “Dominium Mundi” 
dentro da idea do “imperio Cristián”.O enfrontamento dos poderes universais resultou a favor da 
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Igrexa. A elección do emperador era complexa. No caso da candidatura de Alfonso X o Papa apoiou
a outro candidato.

g)  Lourenço convértese no xograr favorito de Alfonso X, rei de Castela, León, Galicia, Sevilla, 
Córdoba, Murcia, Xaén. entre 1252 e 1284.  Este rei pasara boa parte da súa infancia en Allariz. 
Personaxe dunha ampla cultura. Foi o único rei de España que levou o calificativo de “Sabio”.

* Toledo, cidade na que reside Alfonso X  é capital do reino desde que Alfonso VI a conquistara
no 1085. E unha cidade multicultural, na que conviven en harmonía tres culturas distintas: a xudía,
a musulmá e a cristiá. Alfonso X crea a “Escola de Tradutores de Toledo” que recollen o saber clási-
co, hebraico e musulmán e o proxectan cara Europa. 

O castelán vai camiño de ser a língua culta, pero aínda non o é . Alfonso escribe as Cantigas de
Santa María en galaico-portugués. No libro obsérvase o afán propagandístico do monarca, que coa
súa creación tentaba agasallar ao Papa e convencelo para que primase a Sé episcopal de Toledo so-
bre a de Santiago de Compostela. Pode parecer paradóxico que usase o rei sabio a lingua galega
para conseguir un obxectivo desfavorábel para Galiza, mais debemos ter en conta que, na Idade Me-
dia, considerábase na maioría da Península Ibérica que o galego-portugués era a lingua máis idónea
para a creación lírica.

                                                                                           
* As Cantigas de Santa María trasladan o amor cortés ao plano relixioso. Mais agora o poeta, no
canto de lle xurar fidelidade a unha senhor, xuraralle fidelidade á Virxe; e se na cantiga de amor o
poeta cantaba as cualidades dunha muller ideal, nas Cantigas de Santa María cantarase á Virxe Ma-
ría.

 Alfonso X no libro  devece por Lourenço e premia o seu talento facéndolle entrega de casa e 
facenda en Toledo. O autor pon na boca do rei Alfonso X  estas verbas: 

Lourenço escribe cantigas ao vello estilo………..Sempre lle queda aquí e acolá un recendo 
agreste á poesía do país. E tampouco  é mala cousa, que dese xeito garda a frescura e o alento dos 
cantos que lembro escoitar de neno en Galiza. Por iso gosto tanto de que se deixe caer por estos 
lares.
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