AS ORIXES DA FEIRA DE SAN MARTIÑO DE FRANCOS

A fundación
A feira do San Martiño é máis antiga do que parece; celebrouse por vez primeira
nos anos centrais do século XVI, xa que a primeira noticia fidedigna é de 1557 e
testemuños algo posteriores falan da súa posta en marcha en tempos daquela recentes.
Estes inicios foron o comezo en realidade de tres feiras, que se celebraban no lugar
de Francos cada ano: a de Pascua de Ramos, a de Pascua do Espírito Santo
(Pentecostés) e a de San Martiño.
É importante non perder de vista á hora de avaliar a fundación das feiras que o
lugar e couto de Francos son unha avanzada da xurisdición da Altamira na principal
ruta de comunicacións da zona -o antigo camiño que ía de Coruña a Tui- por que foi
esa infraestrutura a que deu pulo as feiras e axudou a permanencia da que se celebra
no San Martiño.
Daquela A Amaía era o que hoxe chamaríamos unha potencia gandeira xa que, a
través de contratos de parcería, eran moitas as familias que criaban gando, sobre todo
nos montes de Ames e Covas. Cada ano un numero relevante de cabezas de gando,
sobre todo vacún e cabalar, eran vendidas por elas nas feiras de Santiago e Padrón
principalmente.
A hora de vender o seu gando, estes labregos atopábanse con que tiñan que pagar
un imposto denominado alcabala que gravaba as transaccións comerciais. E neste
asunto a veciñanza tiña un importante problema.
Os veciños de Francos, e en xeral todos os gandeiros da xurisdición, estaban de feito
suxeitos a unha dobre imposición da alcabala. Pagaban o imposto cando vendían nas
feiras pero tamén como residentes do concello de Altamira xa que, desde o
encabezamento deste imposto, nas comarcas rurais eran os veciños os que tiñan que
xuntar a cantidade global que o rei pedía por este concepto e pagaban a escote,
segundo a súa riqueza.
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Así, os labregos do concello de Altamira que criaban gando e o vendían nas feiras
pagaban a alcabala dúas veces: unha cando vendían na feira, porque nas feiras si que se
cobraba por cada trato, e outra no cupo que lles tocaba na casa.
Por mor de todas estas circunstancias (a situación estratéxica, o moito peso da
gandaría e a dobre imposición) a veciñanza do concello de Altamira solicitou licencia
para a celebración dunhas feiras no lugar e couto de Francos. Así poderían vender
mellor o gando e outros produtos a o tempo que poderían recadar mellor as moedas
que precisaban para pagar o encabezamento da alcabala.

As datas
As datas que elixiron non son fortuítas e permiten entender que non houbera
queixas de Santiago e Padrón e que a de San Martiño estivera chamada a consolidarse e
permanecer:
•

A feira de Ramos era xusto antes da de Padrón, o que daba a oportunidade aos
labregos de vender aos tratantes que ían camiño dela;

•

A de Pentecostés, é pouco despois da da Ascensión en Santiago e debía
aproveitar a festa relixiosa na capela e os tratantes que viñan da cidade.

•

A de San Martiño é unha aposta totalmente innovadora e debeu ser ben
acollida en toda a contorna: non é competencia nin de lonxe ás outras feiras e
parece dirixirse moi especialmente ao sector cabalar; aproveita dous feitos: é
momento óptimo para vender as crías e adultos que non poderán manterse
durante o inverno e sucede no fin da tempada dos tratantes casteláns e
portugueses.

O resultado
Estas feiras duraban dous días cada unha e se facían nun campo -o que cedera o
Conde de Altamira- que estaba entre a capela e a carballeira. Había trato de gando
maior e menor pero tamén de panos, mercería (tecidos de liño e fiados para adornar
prendas), ferro (ou sexa apeiros e ferramentas) e que en primavera se movía o vacún e
no outono as bestas.
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A cousa non debeu ir mal nas primeiras décadas, como podemos deducir das
queixas que formulou a vila de Padrón pola diminución dos seus ingresos por alcabala;
así que as feiras se consolidaron e pasaron a ser un referente nunha zona cada vez mais
ampla.
De feito, en 1601, a feira do San Martiño producía tantos ingresos (pola alcabala e os
outros ramos) como as outras dúas feiras xuntas e viña a ser entre ¼ e ½ do total que o
concello debía por encabezamento cada ano.

A feira
Nestes días Francos convertíase na capital da comarca e, por suposto, do concello
de Altamira: aquí viña o meiriño do Conde, os notarios e outros administradores da
facenda señorial.
Tamén viñan os labregos/gandeiros da comarca que vendían pero tamén
compraban aquelo que necesitaban para os meses a seguir; e os tratantes foráneos de
gando, sobre todo de Castela e Portugal que concorrían e facían negocios sen facerse
competencia o que resultou moi bo para todos. Os portugueses compraban para recría
mentres que os casteláns preferían traballar como intermediarios e buscaban animais
para carne, forza e carga que revender nas feiras e mercados que atopaban nas súas
rutas comerciais. De todas partes viñan tratantes que facían a súa vida comprando
nunhas feiras e vendendo noutras. Tamén viñan os que tiñan as contratas para o
subministro de carne nas cidades, como Santiago; estes sí que se vían moi
prexudicados polos tratantes de fóra que segundo dicían ou ben subían os prezos ou
ben compraban todo. E aínda están os oficiais que viñan comprar para o exército, sobre
todo bestas, que segundo dicían pagaban mal e estaban exentos da alcabala.
Todo parece indicar que ademais destes negocios que poderíamos denominar
agrogandeiros había outros, xa que podemos documentar durante as feiras de Francos
vendas que fan importadores composteláns a pequenos comerciantes de tecidos finos,
como panos de Londres ou holandas. As feiras actuaban como espazo de distribución
doutras mercadorías.
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A desaparición das feiras de primavera
As novas infraestruturas do século XIX chegaron tarde para servir como apoio
ás feiras de primavera, xa que delas nada sabemos durante o século XIX e hai que
supoñer que foi entón cando desapareceron.
Seguramente o que pasou é que foron esmorecendo pouco a pouco. Temos que ver
nas dificultades xerais dese século unha das razóns principais para a súa desaparición
aínda que posiblemente a principal foi a multiplicación de feiras e mercados na
contorna. Esta competencia comezou a desenvolverse xa no século anterior e afectou
moito ás feiras tradicionais, que eran anuais e non tanto aos mercados semanais das
cidades porque en cada comarca foise establecendo un circuíto mais ou menos estable.
Cada familia podía agora organizar a súa saída ao mercado en función das súas
necesidades e capacidade produtiva e ir alí onde o negocio lle resultaba máis rendible
por que a feira quedaba mais cerca ou porque había menos competencia.
En resumo, se temos en conta que o principal trato das feiras de primavera era o
vacún, que os seus negociantes eran sobre todo comarcais xa que os tratantes foráneos
viñan sobre todo ao cabalar do San Martiño, e que agora hai máis oportunidades ou
puntos de venda, non é difícil explicar a desaparición da feira de Ramos e a de
Pentecostés.

A supervivencia do San Martiño
A supervivencia do San Martiño ten moito que ver coa súa data de celebración, coa
súa especialización en cabalar e coa súa situación xeográfica.
Por unha banda, os tratos no cabalar teñen a súa tempada forte no outono así que
necesariamente compradores e vendedores deben concorrer ás feiras desa época, a
competencia é xa que logo menor. Limitase aos eventos que suceden nesas datas. Esta
especialización en cabalar que tiña o San Martiño desde sempre é o que atrae aos
tratantes casteláns e portugueses xa que como grandes compradores non lles interesan
os mercados pequenos. Buscan boa oferta en lugares accesibles e ben comunicados.
Estes grandes mercados do cabalar teñen desde mediados do século XVIII unha
especie de circuíto que comeza en setembro coas feiras da Fonsagrada, segue co San
Froilán, As San Lucas de Mondoñedo, Os Santos en Monterroso e remata o San
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Martiño de Francos. É unha ruta lóxica se temos en conta que as provincias de Lugo e,
sobre todo, Coruña, son as grandes criadoras de cabalar de Galicia e están entre as
principais de España; así, as feiras mencionadas constitúen os referentes principais
para os grandes tratantes nun tempo no que as recuas tiñan que facer os camiños de
Castela antes das grandes nevaradas.
Todo parece indicar que a situación xeográfica do lugar de Francos foi novamente
unha vantaxe á hora de dirimirse o futuro, xa que lle permitiu aproveitar as vantaxes
das infraestruturas modernas que se foron implementando na

fachada atlántica

galega.
En efecto, a revolución chegou realmente co ferrocarril, que comezou a funcionar en
1873 e tiña parada en Osebe e tivo un segundo pulo en 1899 cando foi posible a
conexión coa Meseta a través de Pontevedra.
O tren trouxo tamén unha estrada hoxe secundaría pero que no seu momento
resultou crucial, que é a que ven de Bergantiños por Negreira e a Ponte Nova de
Pontemaceira. Aínda que durante décadas era un paso perigoso, sobre todo na zona de
Portanxil onde eran comúns os asaltos aos tratantes que volvían do San Martiño, o
certo é que conectou de xeito máis doado Francos cunha comarca cunha enorme
produción gandeira orientada daquela ao cabalar.
Sobre estas bases foi construída a feira que hoxe coñecemos.

Como era a feira no século XIX e ppios do XX
A posibilidade a partir de 1845 de exportar vacún e cabalar a Portugal e Inglaterra
abriu as portas e deu un novo pulo as feiras tradicionais galegas que, como o San
Martiño, tiñan o seu forte no trato do gando. No noso caso, a proximidade aos portos
constituíu tamén unha vantaxe á que se engadirían as oportunidades proporcionadas
polas novas estradas e, máis tarde, o ferrocarril.
Da importancia que adquiriu o ferrocarril é sinal o feito de que a feira pase a
chamarse do San Martiño de Osebe, en referencia á estación do tren.
A concorrencia de xentes era a mesma de toda a vida: gandeiros grandes e
pequenos, tratantes galegos e foráneos, vendedores ambulantes de todo tipo de
obxectos e labregos que aproveitan para comprar ou vender.
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Á feira seguían vindo os tratantes casteláns e portugueses. Todos famosos por
especular cos prezos, sobre todo por recurrir a manobra de agardar e comprar tarde
para baixar os prezos e obter un maior beneficio na revenda. Esta era unha actitude
mal vista e, sobre todo, problemática para o conxunto do sector por canto os prezos
desta feira eran referente para outras do sector e da comarca.
A prensa do século XIX e das primeiras décadas do XX amosa un panorama no que
podemos ver un evento consolidado, con moita capacidade de convocatoria pero no
que se advirten algúns indicios dunhas mudanzas cuxo resultado so vemos en tempos
máis recentes e que se relacionan principalmente coa introdución de novas tecnoloxías
que substituíron a demanda de animais e con cambios na orientación do sector
gandeiro.
Con todo, o San Martiño tiña todos os ingredientes que hoxe atribuímos ás feiras
tradicionais: trato de gando, feira labrega e romaría popular, aínda que nunca houbo
festa relixiosa.
No San Martiño prima o negocio e a festa nace arredor del: todo tipo de postos de
venda tanto de produtos agrarios como de ferramentas, trebellos, roupa.. calquera
cousa que a veciñanza e visitantes podan necesitar, sendo especialmente cobizadas as
corozas que se traían de Ourense. Ao seu carón, un tinglado de mil e un bazares,
teatros ao aire libre, tómbolas, a sorte do paxariño, fotos ao minuto, casetas de tiro... e
moitos postos de comida e bebida.
Era unha romaría moi concorrida, na que se mesturaban persoas do rural
circundante cos composteláns, que tiñan neste evento un referente do seu ocio en
outono. Os da cidade viñan a pasear, comprar algo e, sobre todo, a comer o polbo, as
castañas e as ostras (que debían ser escabechadas) así como a probar o viño novo.
***
Esta capacidade de recrearse e adaptarse aos tempos, de ser quen de crear unha
oferta paralela ao negocio gandeiro foi seguramente unha das bazas que asegurou a
supervivencia da feira ata os nosos días e a salvou do esmorecemento que
experimentaron moitos outros encontros tradicionais do pais.
Moi posiblemente, a historia deste evento ao longo do século XX amosará como,
aínda con flutuacións, foi pouco a pouco adaptándose aos novos tempos, sendo a
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romaría -como así chamaban os do século XIX a todo o que rodeaba ao trato de gandoun dos principais puntais e reclamos.
Permitiu que o San Martiño seguise figurando en todos os calendarios da contorna
e que fose quen de atraer xente cada ano; e cada vez mais e de mais lonxe por canto as
novas infraestruturas facilitan a viaxe.
Todo, sen ter perdido a súa esencia de feira de outono, con trato de gando, oferta de
produtos e insumos agrogandeiros e aire festivo. Foi así que se converteu nunha cita
tradicional pero contemporánea que, hoxe coma onte, segue sendo un referente
inescusable.

Santiago de Compostela, novembro 2011

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en
www.dehistoria.net.

Praciña de Fonseca 3, 1. 15705 Santiago de Compostela
Tel. 981575313 – info@dehistoria.net – www.dehistoria.net

