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l. INTRODUCIÓN 

San Pedro de Berdoias é unha parroquia interior situada na zona suroeste da 
Terra de Soneira, comarca do ámbito da rexión ou zona xeográfica coñecida hoxe 
como Costa da Morte. Administrativamente pertence ó concello de Vimianzo, 
distando 8 km da capital municipal. Está ben comunicada, pois no seu territorio 
conflúen as estradas procedentes de Santiago (AC-441) e da Coruña (AC-552) en 
dirección a Corcubión e Fisterra. En tempos anrigos tamén coníluían nas súas cerras 
os camiños que, procedentes da Compostela e A Coruña se dirixían ós pequenos 
partos occidentais: Muxía, Cee, Corcubión e Fisterra (véxase a Carta Geométrica de 
Galicia, 1834, de Domingo Fontán). 

A parroquia ten unha extensión de 13,90 km2
, e na accualidade (2001) conra 

cunha poboación de 31 O hab. disrribuídos en dez aldeas ou lugares: Berdoias, Boallo, 
A Bouza, A Casanova, Grixoa, Pena do Frade, O Petón, Rego dos Podres, Romar 
e Santa Cristiña. Todos estes lugares xa existían no séc. XVII, cando empezamos o 
ooso esrudo, pois constan nas partidas de bautismo e tamén se enumeran case todas 
nos documentos do fidalgo Alonso de Lema II (1622) . 

A densidade de poboación é moi baixa: 22,3 hab/km2
. A poboación absoluta 

está actualmente nunha clara curva descendente, pois pasousc de 436 hab. de 
dereiro en 1981, a 368 hab. en 1986, 341 hab. en 1996 e tan só 31 O hab. no ano 
2001. Ó despoboamento xeral do mundo rural galego súmanse as 'peculiaridades' 
sociolóxicas desea freguesía, totalmente anacrónicas, que provocan a emigración 
forzosa da mocidade, a capa máis 
dinámica, pola imposibilidade 
material de poder instalar negocio 
nun territorio onde case todas 
as cerras e casas aínda seguen 
perrencendo a un 'amo' semifeudal. 
Berdoias é unha parroquia destinada 
a irse despoboando aceleradamente, 
moito ruáis ca calquera outra galega, 
malia a súa privilexiada situación 

Evolución da poboación en Berdoias (séc. XVII-XX) 

1607: 20 veciiios Q. del Hoyo). 
1753: 87 vcciños, 339 bah. (Carnsiro de Ensenada). 
1769: 60 vcciños. 
1850: 46 veciños, .~15 hab. (Dicionario de I ~ Madoz). 
1927 (ca.) : 444 hab. (f), 486 (d) [Carré Aldao]. 
1965: 77 vecinos, 387 hab. (Guía Arzohispado Santiago). 
1981: 419 hab. (f), 436 hab. (d) 
1996: 341 hab. 
2001: 31 O hab. 



Xosé Mª Lema Suárez 

xeográfl ca. 
O territorio parroquial limita coas seguintes freguesías: Vimianzo (N .) , Cambeda, 

Camelo e Baíñas (E.), Berdeogas (S.) e Vilastose, Ozón e Carnés (0.). 
Non é parroquia matriz ou principal, senón anexa da súa veciña Santiago de 

Berdeogas; isto hoxe quizais careza de importancia, pero non en tempos amigos, pois, 
entre outras cousas, motivaba que o cura-párroco tivese a súa residencia na matriz. 

Trátase dunha freguesía que segue rendo na agricultura practicamente o seu 
único modo de vida, pois aínda hoxe se dedican ós labores agrícolas case o cento por 
cento das súas fam ilias. 

Algo de historia.- Para os esrudosos do Megalitismo, Berdoias ten certa sona 
porque na zona sur do seu territorio consérvase a chamada Casota de Freán, tamén 
coñecida como Casara dos Mauros ou A Arquiña. Trátase dun dolmen de reducidas 
dimensións, propio da fase tardía do Megalitismo (2500-2000 a.C.): unha das 
chamadas 'arcas megalíticas', un preludio do que serán as cistas de inhumación 
individual na Idade do Bronce antigo. O monumento quedou adosado pola súa 
parte traseira a un valado divisorio dunha leira e durante anos serviu de refuxio de 
pastores, e quizais fose esta utilización a causa de que chegase ós nasos días. 

Así mesmo, nos montes desta parroquia atopáronse os que de momento son os 
únicos petroglifos de toda a Terra de Soneira: os de Outeiro do Recosto (Boallo) e 
os de monte Pedrouzo (ó sur de Berdoias, preto da C asota). Son de tipo xeoménico 
(círculos, espirais, cruces, etc.) e están datados na ldade do Bronce (2200-1600 a.C.). 

Unha parroquia cunhas circunstancias históricas especiais.- Berdoias em pezou 
a ter sona desde hai uns anos por ser un residuo do chamado Amigo Réxime: a 
maior parte das familias dos seus dez lugares habitaban casas e cultivaban cerras que 
non lles eran propias; no momento en que escribimos segue habendo veciños nestas 
anacrónicas condicións. 

Estamos ante un caso de arrendamentos rústicos históricos, de orixe bastante 
remota, que se idearon para regular a explotación da terra por persoas que non 
eran propietarias, e para situacións onde se requerían relacións xurídicas de carácter 
duradeiro. O actual modelo lexislativo procede seguramente do comezo do capitalismo 
liberal e obedece ás relacións entre propietarios absenrisras e cultivadores da terra. 
Ata ese momento a terra non era explotada directamente polos seus propietarios, 

Berdoias a principios do séc. XVII 
SAN PEORO DE BERDIOGAS*, ANEXO OF. SANT IAGO DE BERD!OGAS 

Estn tiene 11ei11te feligreses. Los fmctos se hrtcen tres prtrtes: lrts dos y 1111 desmero llieva 111 wrn, y In tercirt, por si11c11rrr 
eclesirlstirrt, Pedro de Crtstiñeim, es111di1111te. La mm to11 la cavera, presmtrt el monasterio de San Mrll'tin y la si11cum 
presenració11 de legos. La fabrica tiene c¡11r11ro ferrrrdos de trigo y 11110 de centeno. lliev11 esto si11c11m Recomrln, retor 
de Finisterre. 
U. OEL Hovo, 1607: Memorias del Arzobispado de Sanriago ... ). 
·Ad no ori~in:il. f>Ois o visit~ulor J. dd Hoyo ~nsou, (:qui,·uc-.ul:uncntc.", '}tu.• a p;tmx¡uia am.?Ca tiñ.1 o 1m·.s111v nom~ qut 2 ma.Lriz. (Becdrogas). 
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senón que se recorría ó emprego asalariado ou á colaboración de parceiros. Esta terra 
converríase en obxecto de cesión, normalmente por prazos moi longos, mediante a 
concesión de dereitos de natureza real (enfiteuse, foros). Coa chegada do capitalismo, 
estes dereitos foron considerados vínculos señoriais, restos do dereito feudal, ata que 
o contrato de arrendamento se erixiu en dereito común para regular as cesións de 
terras de carácter agrícola. Isto respondía á comenencia dos propietarios, que podían, 
unha vez transcorrido o prazo do arrendamento e a través da vía do desafluzamcnto, 
recuperar as súas cerras e esixiren novas contratos con novas condicións económicas, 
provocando numerosos problemas sociais, pois as medidas arbitradas polo Goberno 
central e a Xunca de Galicia non conseguiron solucionar o problema e, a principios 
do séc. XXI, a maior parte dos caseiros seguían aínda sen accedcrcn á propiedade 
(FERNÁNDEz SuLLEIRo; 2000: 252) . 

En suma, que a situación da maior parte dos habitantes de Berdoias non era, nos 
albores do séc. XXI, salvando as distancias, moi distinta da dos séculas XVTI, XVTTI e 
XIX, pois as súas casas e cerras non lles eran propias senón dun amo ó que lle pagaban 
as rendas, correndo o perigo de que os botasen fóra destas propiedades se incumprían 
os pagamentos. 

Para coñecer as orixes do problema ternos que remontarnos a flnais do séc. 
XVI, cando en 1570, en tempos do rei Filipe Il, conseguen ser recoñecidos como 
fidalgos os irmáns Pedro e Alonso de Lema (o 1 con este nome), en recompensa 
pola súa participación na guerra contra os mouriscos de Granada. A fidalguía, esa 
clase social nova que cmpeza a progresar a partir do séc. XVT, será quen se aproveite 
da ausencia da ve lla nobreza feudal galega instalada na Corte; o seu progreso estará 
ligado directamente ó mundo dos foros. 

Como o obxecro desee traballo non é falar do mundo dos foros nin dos 
arrendamentos, limitarémonos a dar unha visión moi sucinta da evolución do 
problema de Berdoias desde as súas orixes á acrual idade. 

Daremos unha breve visión histó rica desea familia: 
Alonso de Lema (o I) deixa como herdeiro a Sancho de Lema y Leis (fundador en 

1598 da capela de Nosa Señora da O nw1 lugar onde anos despois se construirá a 
nova igrexa parroquial de San Pedro). Sancho de Lema teswu no 1600 en Vimianzo 
a favor do seu fi lio Alonso. 

Alonso de Lema (o TI con este nome) construirá casa no lugar de Berdoias a 
principios do séc. XVTI. Esta mansión aínda hoxe se conserva en relativo bo estado 
coa seguinte inscrición no lintel: "ESTA CASA ISO AL[ONS]º DE LEMA FAMILIAR DEL 
S[ANTO] OF[1cr]º. AÑo DE 1607''. Tamén sufragou a construción, en 1617, da igrexa 
parroquial de nova p lanta, que se construíu no centro xeográfico da freguesía, no 
1 ugar onde antes xa seu pai mandara facer a capela da O . 

O 13 de xaneiro de 1622 Alonso de Lema e a súa muller Maior Franqueira de 
Castiñeira fundan o Vínculo de Berdoias a favor de dous dos seus fillos, Pedro e 
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Alonso. No documenm 8 do 'Apéndice documental' descríbense os lindes parroquiais 
cos seus lugares tal cal aínda hoxe están , e divídese a parroquia en dous cautos - o de 
Berdoias e o de Boallo- separados polo río Castro. Con esta separación establecerase 
unha liña vincular para cada cauto que se prolongará ata 1891, ano do falecemento 
da derradeira descendente; ó non haber descendencia, estas propiedades pasaron á 
familia Blanco-Rajoy, que é a que hoxe as posúe. 

Nesta escritura (doc. 8) outorgada perante o escribán de Vilastose, D. C ristóbal 
de Pazos, Alonso de Lema II e esposa melloran os seus filias Pedro -nado en 1608 (doc. 
2)- e Alonso - nado en 1618 (doc. 7)- e déixaniles, pro indiviso, o lugar de Berdoias, 
onde vivían, xunto con outros casais que tiñan nos lugares de Romar, Casanova e 
Grixoa, coas cargas e pensións que tiñan gravados. Ó seu outro filio Martiño [de 
Castiñeira], nado en 161 5, déixanlle o lugar de Boallo -na parte oeste da freguesía 
berdoiesa- cos seus bens anexos, que ían desde os p rados da veciña parroquia de 
Castrelo polo val do río Castro deica a Ponte Vella, que dividía as xurisdicións de 
Vimianzo -que era dos condes de Altamira-, á que pertencía Berdoias, e a do abade 
de San Martiño Pinario. Neste couto estaban incluídas as aldeas da Bouza, Pedra do 
Frade e Santa C ristiña, xunto cos seus montes, agros e devesas. 

Este esforzo por repartir os bens entre tres dos seus fillos homes por parte de 
Alonso de Lema e Maior Franqueira foi van, pois os mellorados Pedro e Alonso 
falecerán sen descendencia -o primeiro en 1638 e o segundo en 1643- en vida do 
pai (Maior Franqueira xa finara en 1629), e o vello patrucio tivo que facer unha 
rectificación sobre a marcha; ó final o vínculo de Berdoias acabará por quedar nas 
mans do terceiro fillo home, Martiño, que xa era titular do de Boallo. 

Alonso de Lema finou en 1649, seudo enterrado no presbiterio da igrexa de 
Berdoias, como era o seu dereito. As obras realizadas na igrexa en 1945 privounos de 
ver a súa lápida co seu escudo de armas esculpido, pois quedou oculta debaixo das 
baldosas do chan 1• 

Martiño (ou Martín) de Castiñeira2 quedará, polo tanto, de herdeiro único dos 
coutos de Berdoias e Boallo; neste último lugar xa construíra unha casa, que hoxe se 
atopa en ruinas. 

Martiño de Castiñeira casara en primeiras nupcias con María Sanches de Leis, 
da que tivo un filio, Martín, nacido en 1637 (doc. 10). Da segunda muller, María 

1 No Libro 1 o da.< Fábricas de Sanriago de Berdeogas e San Pedro de Berdoias, folio 77, atópase a seguinre nota: 
"En la Iglesia parroquial de Sn. !'edro de Berdoyas el año de 1945 al colocar la baldosa quedó junto a la puerta de la 
sacrisría anees de entrar en ella, a la izquierda, una lápida debajo de dicha baldosa con su escudo de arma.< que se dice 
pertenece a D. Alonso de Lema. Berdoyas 17-Vlll-1948. El Párroco, Manuel Cambeiro Iglesias". 

' Scguindo un vello costume onomástico imposto na nobreza alta e baixa, o apelido da 'esrirpe' (Lema) qui'l.ais 
se reservara para os titula.res do vínculo principal, o de Berdoias, menrres que Martiño adoptou o apelido materno, 
xa por ser destinado a un vínculo en principio secundario, xa por distinguirse dos seus irmáns. Os fidalgos destes 
séculos gozaban do dcreiro de escollcrcn ó seu gusto os seus apelidos entre os dos scus maiores, e máis dunha vez 
esra escolla estivo motivada pola vaidadc, no caso de que o ape.lido da nai ou dunha avoa ou bisavoa lles parecera 
máis ilustre e sonoro có do pai. Tsco dáha.<e incluso entre grandes familias , especialmente de Portugal ou do sur de 
Espafia (SALAZAR; 2004: 19). 
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Álvares de Carantoña, tería carro fillos e carro fillas. 
O vinculeiro fo i o fillo maior, Martín Rodríguez de Leisl, o único mellorado, que 

herdaría os vínculos de Berdoias e Boallo. Casaría con Luisa Vermúdez de Araújo, da 
casa das H edreiras (Santo Adrián de Castro, no actual concello de Zas), que trouxo 
com o dote os cautos das Hedreirás e Mira. 

O matrimonio pasou a residir nas torres das H edreiras moi axiña, pois a súa filia, 
María Quiteria Vermúdez de Leis'', xa non naceu en Berdoias. Sería da a herdeira dos 
cautos de Berdoias, Boallo, As Hedreiras e Mira. A este patrimonio xuntarase o de 
Soesto ó casar co vinculeiro desta casa, Francisco de Leis Vilardefrancos. Residiron 
estes en Soesto, onde nacerá o novo herdeiro: Rodrigo Sancho de Leis. 

Rodrigo Sancho de Leis casou cunha fidalga cántabra, Josepha V. Santiyán 
y Valdivieso. Contra 1749 o matrimonio marchou de Soesto (onde nacera o seu 
primoxénito, Joseph) para residir en Berdoias, na casa de Boallo, onde naceron os 
seus outros fillos e fillas. 

Contra 1761 esta familia abandonou a aldea e marchou para Santiago. O 
vinculeiro dos distintos cautos, Joseph de Leis y Santiyán, tivo importantes cargos na 
capital compostelá. Casou con María del Carmen Varela y Leis - da casa de Mórdomo 
(no actual concello de Laxe)- e tiveron tres filias . 

A sucesora dos vínculos sería Josepha Ramona Varela y Leis, que casaría con 
M anuel Gutiérrez de Caviedes. 

A herdanza pasaría ós seus fi llos José Ignacio (esposo de Pilar Ribadeneira y 
Poyán) e Josefa Vicen ta Gutiérrez de Caviedes y Leis (casada con Manuel Fernández 
Poyán), donos da metade "reservable y libre pro indiviso de los mayorazgos de Boallo 
y Berdoyas". N ingún dos dous matrimonios tivo descendencia e con eles extínguese 
a rama desta familia fidalga. Dona Josefa Vicenta, xa viúva, fixo testamento en Soesto 
en 1887 legando a maior parte dos seus bens ó seu sobriño político Ramón Blanco
Rajoy Poyán, avogado de Verín (Ourense), mediante un documento de "adjudicación 
en pago de crédito" que vai servir para prolongar o status de dependencia señorial da 
maior parte dos veciños de Berdoias ata os nosos días. 

Segundo este documento, este avogado, que daquela tiña 30 anos, adxudkase 

as propiedades e os dereitos da derradeira herdeira dos Lema-Leis para saldar unha 
débeda que a tía política contraera con el "con objeto de atender a los gastos originados 
por actos privativos de la misma, y por las reparaciones y nuevas obras ejecutadas en 
los bienes de su pertenencia, diferentes cantidades en metálico, en diversas y sucesivas 

3 Unha vez máis vemos nun fidalgo a elección arbirraria dos apelidos, pois este Martín abandona tanto o Cas· 
riñeira como o Lema, que lle viíian polo pai, a favor do L.eis materno. Ignoramos de onde procedía o Rodríguez, 
aínda que poida que o roma.<e dalgún ilustre antepasado materno. Os fillos segundóns de Marriíio de Castiñcira 
recuperarán o apelido Lema do avó. 

1 Seguindo coa a.rbirrariedade (e a liberdade) da fidalgufa á hora da elección dos scus apclidos, está claro que María 
Quireria escolleu de primciro o da nai e de segundo o do pai. 

7 



Xosé lvl11 Lema Suárez 

en tregas, a con tar desde el año de 
mil ochocientos ochenta". D ito máis 
claramente: resulta que desde os 23 
anos, un mozo prestaba cartos a unha 
tía política súa xa ben maior que 
posuía terras, casas e dereitos reais nas 
parroquias de Meanos, Santo Adrián 
de Castro, Brandoñas, Loroño (do 
concello de Zas), e Berdo ias, Carnés, 
Calo (de Vimianzo), xunto coas de 
Mallón, Castriz (Santa Com ba) e 
Soesto, Sarces, Serantes, Traba (no 
de Laxe), etc. Todos estes bens, xunto 
con outros de O rdes, Arzúa, Betanzos, 
etc., "los he cedido con todos los 
derechos a ellos inherentes, en pago 
de crédito, por escritura pública 
de 24 de Agosto del año último, á 
mi expresado sobrino D n . Ramón 
Blanco Rajoy, sin otra reserva que la 
de usufructuarlos y adm inistrarlos 

Berdoias a mediados do séc. XIX 
e a principios do XX 

"T iene 46 vecinos y 3 15 almas, disrribu ídas en 
los lugares y aldeas de Berdoyas, Boallo, Bouza, 
Casasnovas, Grijoa, Pedra do Frade, Rego dos 
Podres y Sra. C ristina, que se asientan en 4 1 casas 
de mala construcción" 

(Diccionario de P. MAooz. ca. 1850). 

"San Pedro de Berdoias, anexo de Berdeogas, 
ésta del ayuntamiento de Dumbría. H állase entre 
montes, y sus aguas van al río de Castro, que está al 
Oeste. La cruza la carretera a Finisrerre. Hay escuela 
nacional de niños. Tiene 444 habitantes de hecho 
y 486 de derecho, distribuídos en las aldeas de 
Berdoias, Boallo, Bouza, Casanova, Pedra do Frade, 
Romar y Santa Cristina, y el grupo menor Rego dos 
Podres, con 223 edificios. En esta parroquia arranca 
la carretera a Muxía de la de Finisterre" 

(CARRÉ ALDAO en Geograjla General del Reino de 
Ct1licia, dir. por CARRERAS CANDI, ca. 1927). 

durante los días de mi vida" (FERNÁNDEZ SuLLEIRO; 2000: 250-251). 
A partir de 1891 a familia Blanco-Rajoy gozará da titularidade dos coutos 

de Boallo e de Berdoias, así como doutras propiedades rexidas por unha relación 
económica similar: tal é o caso dos pazos de Soesto e das H edreiras, ambos con 
caseiros e rendas q ue aínda nos tempos actuais se seguen satisfacendo. 

Acorde cos tempos, prodúcese a substitución dunha familia fidalga por outra 
burguesa, pero iso non vai significar ningún cambio social para os veciños de 
Berdoias, que permanecerán na súa maior par te baixo un réxime máis ou menos 
señorial dependentes dun amo e baixo a vixi lancia inquisitorial dun apoderado. 

Nunha escritura de venda de 1985 lemos que "María Somoza Blanco-Rajoy es dueña, con 
carácter privativo, de la siguiente finca, sita en términos de la p;uroquia de Berdoias, Municipio 
de Vimianzo: Coto de Boallo, Bouza, Pedra do Prade y Santa Cristina. Es un conjunro de 
predios rústicos y urbanos comprendidos dentro de los límites sigu ien tes (detállanse os lindes)" . 
Noutra escritura derállanse as posesións doutra propietaria, Mercedes Blanco-Rajoy, que tamén 
tiña parre do como ele Boallo: "es d ueña, con cadcter privativo, ele la siguiente finca( .. . ) : Cow 
de Boallo, compuesto por varias casas, hórreos, un crucero, molino, múltiples fincas rústicas a 
monte, labrad ío y prado, Undantes entre sí, caminos, servidumbres, muros, ere., y de la que se 
excluye el dominio i'nil de pequeños enclaves forales". 

Cada veciño tiña que pagar tmha renda ás señoras polo uso da rerra. Como non todos 
riñan a mesma cantidade de terra, tampouco todos pagaban a mesma can tidade. A renda 
pagábase en ferrados de trigo; cada veciño tiña fixado, desde tempo inmemorial, un número 
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determinado de Ferrados. D esde finais do sée. XIX xa non lles dan ós señores o gran, senón o 
seu valor en carms. Ara máis ou menos 1950 había montes comunais nos que pacía libremente 
o gando dos veciños, pero a partir desra data os señores mandaron pechar eses montes, que 
foron repoboados. Ara os anos corenta do séc. XX os veciños podían dispoñer das árbores que 
había nos montes que traballaban, pero o incremento do valor da madeira trouxo cambios, de 
tal xcito que os señores, por medio do apoderado, prohibiron a corra. Por este motivo, en 1947, 
un veciño no cárccrc sen xuízo un ano complew, polo 'grave delim' de cortar sen permiso uns 
piñeiros do mon te por causa do casamenro d unha filia. 

Eran os anos d uros da ditadura franquista. Tras a morte de Francoa (1975), 
pensouse que a democracia ía traer unha solución ó secular problema social de 
Berdoias. Non o houbo, pois as cousas cambiaron pouco ou nada. 

Non nos irnos estender aquí en todos os avatares políticos e xurídicos desde 1975 
ó ano 2000. Só daremos unhas pinceladas: en 1980 o Parlamento español presenta un pro
xecto legal de Arrendamentos Rústicos, recollendo nunha Disposición Transito ria estas 
circunstancias históricas. O tratamento resultou axeitado no seu paso polo Congreso 
dos Deputados no sentido en que se recoñecían os dereitos das partes en coherencia 
coa natureza h istórica do tema. Pero ó pasar polo Senado, un grupo de senadores 
entre os que se atopaba o presidente da Cámara Agraria provincial da Coruña (neto 
do avogado que se fixera cos dereitos das rendas de Berdoias en 1887), por medio do 
senador M . Iglesias Corral, cambian totalmente a fórmula proposta no Congreso de 
tal xeito que aparecerá transformada nun ha simple prórroga de seis anos. 

Cando estaba a piques de esgotarse esta prórroga (1985) os veciños berdoieses 
afectados coñecen por casualidade o que Hes esperaba: o inmediato desafiuzamento. 
Tras unha chea de xestións, conséguese que o Parlamento de Galicia prorrogue por 
dous anos máis a d isposición transitoria (aprazamento recorrido polo Delegado do 
Goberno dian te do Tribunal Constitucional, que con todo terminaría sentenciando 
un veredito favorable ó aprazamento). En 1987 o Parlamento español volverá decidir 
un segundo aprazamento de cinco anos, co fin de habilitar medidas que desen saída 
á problemática histórica. 

En marzo de 199 1 o desaloxo duns caseiros de Larín (Arteixo) saíra nas primei ras 
páxinas dos xornais e escandalizara á opinión pública: ¡a fins do séc. XX uns labregos 
eran expulsados das súas pobres casas e escasas cerras! O Goberno do Estado viuse 
na obriga de p reparar outra prórroga, q ue se aprobou no Parlamento español o 10 
de febreiro de 1992. Tamén a Xunta de Galicia tivo que levar o caso ó Parlamento 
galego, onde se aprobou outra prórroga de doce anos en coherencia coa sentenza do 
Tribunal Constitucional. 

Esgotadas as prórrogas do Parlamento español, no remate do ano 2000 os 

veciños de Berdoias atopáronse baixo o disposro no texto do Parlamento de Galicia. 
O tratamento que neste Parlamento se lle dera era correcto no senso de situar a 
problemática no contexto histórico das relacións agrarias de Galicia, así como o seu 
encadramento no Dereito Consuetudinario Galego, pero fallaba cando volvía deixalo 
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en fase de prórroga ata o ano 2005 e as medidas que apuntaba para solucionalo caían 
na mesma trampa nas que se viñan propoñendo no rosario de aprazamentos, que nada 
solucionaran, porque as prórrogas estaban pensadas para a promoción da actividade 
agraria como empresa, e o problema berdoiés é sobre todo social. Para faceren valer 
os seus dereitos os veciños terían que emprender custosos e longos xuízos que non 
están ó seu alcance. 

Co problema social berdoiés sen solucionar damos remate a esta introdución 
necesaria que contribúe a explicar a idiosincrasia particular desta parroquia. As 
circunstancias peculiares desta freguesía retrotráennos en moitos aspectos ós séculas 
pasados, pois para a máis mínima reforma das casas, por exemplo, os caseiros precisan 
do permiso expreso do apoderado dos amos, que aínda nos tempos que andamos se 
seguen denominando así, á antiga usanza, coma no Ancien Régime. Trátase, logo, 
dunha parroquia netamente rural que se mantivo con moi poucos cambios ó longo 
de case 400 anos. Unicamente a emigración, primeiro á América (desde o último 
terzo do séc. XIX) e despois a Europa (sobre todo a Suíza) no último terzo do séc. 
XX, alterou a súa forma de vida ó longo dos anos. 

Non sabemos se o particular problema berdoiés, único en toda a súa redonda 
(ningunha parroquia das lindeiras o padeceu nin padece), tivo algo que ver ou non 
coa onomástica dos seus fillos e fillas. En todo caso, coidamos inxusto falar desta 
parroquia sen mentar o problema social que padeces. 

' O que si é de xustiza é facer mención de Ramón Romero Carril, cma párroco de Bcrdoias desde 1977, que fo i 
a persoa que máis loitou polos dereitos históricos dos seus fregueses en canto se decatou do problema social que 
sufrían. Anos e anos de loita petando nas portas de todos os parcidos políticos e relevantes persoeirns. En 1999 
claborou un completo dosier que entregou a cada veciño para que ningún ' lume' parroquial esq uecesc os motivos da 
loica colectiva, para que ninguén esquecese os seus dereiros históricos. Desre dosier tomamos moiros dm datos que 
acabamos de expresar. 
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11. A ONOMÁSTICA DE BERDOIAS. OBXECTNOS 

Con este trabal lo pretendo facer unha cala nos nomes de persoa dunha comunidade 
rmal galega, a parroquia de San Pedro de Berdoias, que nos permita observar os cambios 
onomásticos habidos ó longo dos sécu.los XVII, XVIII, XIX e XX. 

Loxicamente, o obxectivo final son tanto os nomes masculinos coma os femininos. 
Non obstante, a amplicude do traballo forzoume a limitalo nun principio e de momento 
ós nomes masculinos - polos que empezara a investigación, vendo que había unha maior 
variedade-, deixando os femininos para unha nova entrega. Con esta achega pretendo 
dar unha visión, polo menos parcial, da historia onomástica de Galicia. 

O método seguido foi sinxelo, de elaboración propia, a medida que se ía 
profundizando na investigación: primeiro w1 escudo exhaustivo, partida a partida, de 
todos os bautizados que aparecen inscritos nos libros do Arquivo Parroquial de Berdoias, 
de 1607 á actualidade. En total, foron 3493 rexistros, o que supoñen outros tan tos 
bautizados e bautizadas de Berdoias: 1792 nenos e 170 1 nenas. 

Nesta primeira fase (nomes masculinos) marqueime os seguinces obxectivos: 
1°. Determinar cales forons os nomes masculinos máis frecuentes da historia 

onomástica de Berdoias (de 1607 a 2000). 
2°. Realizar un escudo pormenorizado de cada un desees 161 nomes berdoieses, 

tanto como nome principal (NP) como nome secundario (NS). 

Para iso elaboramos unha ficha específica para cada nome, na que se expoñan os datos principais, se 

narre 1mha breve hismria da súa presenza na parroquia (especialmente como se imroduciu e como 

se foi espallando) e se analicen a~ causa~ da slia imposición e propagación, etc. Esa ficha remata cu 
apartado de 'Datos básicos', no que aparecen todos os bautizados que levaron ese nome, xunto cos 
dos pais e padriños. 

3°. Realizar un escudo diacrónico dos principais nomes masculinos de Berdoias, 
por séculos, para ver cáles eran os nomes de m<íis uso en cada centuria e determinar as 
causas dos cambios observados. 

4°. Efectuar unha relación comparada de todos os nomes masculinos usados 
nesta parroquia século a século (do XVII ó XX). 

5°. Determinar cáles fo ron os no mes de maior antigüidade e cáles os máis recentes 
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da onomástica histórica berdoiesa. Establecer comparanzas, no posible, entre a vida dos 

nomes e a vida dos homes. 
6°. Analizar as innovacións onomásticas de cada século e esculcar as causas da 

imrodución dos novos nomes. 
7°. Investigar cándo empeza o uso xeneralizado dos nomes compostos. Ver se iso 

puido ser ou non un medio de innovación onomástica, de prestixio social, etc. 

8°. Determinar de quen toma o nome o bautizado: ¿dos pais, dos padriños, da 
festa onomástica do día en que nace, do crego oficiante do bautismo, dunha devoción 

específica, dunha moda pasaxeira, etc.? 
9°. Investigar se houbo nomes reservados para cen as clases sociais, en particular 

para a fidalguía dos séculos XVII e XVIII. 
10°. Indagar se houbo 'nomes-estigmá, destinados ós chamados "fillos ilexítimos" 

ou de baixa extracción social. 
11°. Anal izar o desenvolvem ento da castelanización dos nomes desde os primeiros 

anos do estudo á actualidade. Ver tamén en qué medida lograron resistir as formas 
galegas dalgúns nomes. Observar se nas últimas décadas se rexistrou algún t ipo de 

recuperación de nomes con formas galegas. 
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111. PROBLEMAS E OIFJCUL TADES NA INVESTIGACIÓN: 

DETERIORAMENTO DOS LIBROS DE BAUTIZADOS E DEFECTOS DAS PARTIDAS 

Como xa adverdn, para esta investigación baseeime case exclusivamente nos 
libros de bautizados de Berdoias, conservados no arquivo parroquial desta freguesía. 
Son os seguintes1

' : 

-Libro 1° de Bautizados de Sn. Pedro de Berdayas (1607-1746), 
-Libro Nuevo [2°] de Bautizados de Berdoyas (1746-1818), 
-Libro 3° de Bautizados de Berdoyas (1819-1855), 
-Libra 4° de Bautizados de Berdoyas (1854-1899), 
-Libro So de Bautizados de Berdeogas -desde 1894- y de Berdoyas - desde 1899-
(1899-1910), 
-Libro 6° de Bautizados de Berdeogas y Berdoyas (1910-1932), 
-Libra 1° de Bautizados de Berdeogas y Berdoyas (1932-1945), 
-Libro Octavo de Bautizados correspondientes a Las parroquias de Santiago de Ber-
deogas y S. Pedro de Berdoyas. Comienza el 1° de Julio de 1945 (1945-1960), 
-Bautizados de Berdeogas y Berdoyas (1960-1917) e 
-Libro X de Bautizados de Santiago de Berdeogas e S. Pedro de Berdoias (8 decembro 
1917 [á actualidade]. 

D e todos os libros de bautizados do arquivo parroquial de Berdoias, o Libro 1°, 
que empeza a prin cipios de 1607 e que chega ata case mediados do séc. XVIII, é o 
que se aropa en peor estado e no que a investigación resultou máis dificultosa7. 

O Libro 1° de Bautizadas de Berdoyas (1607-17 46) consta de 107 folios, na súa 
maior parte bastante estragados, especialmente polos vércices superiores, o que nos 
impediu, de principio, ver a súa numeración. Non obstante, grazas a q ue varios dos 
folios centrais aínda conservaban os algarismos, puidemos reconstruír a numeración 
desde o principio ata eses folios centrais e completa.la desde aquí ó final. 

'O meu agradecemento ó párroco de Berdoias polas focilidadcs dadas para a consulta dcstcs libros e por roda.< a.< 
súas val iosas aclaracións e suxcscións. 

7 Con iodo, fui unha sortc contar cun libro de bautizados do séc. XVT!, e desde os seus inicios (aínda que incom
plero e coas deficiencias citadas), pois non rodos os arquivos parroquiais contan xa con exemplares desta centuria. 
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C onservan a numeración con algarisrnos arábigos os folios 16, 18, 19, 28, 30, 
31, 32, e do 36 ó 49. A partir <leste último (que remara no bautizado Domingo, nado 
o 22-5-1707) hai unha equivocación, pois, en vez de grafar 50, gráfase 60 (primeira 
partida: Antonio, que nace no mes seguince do anterior, o 14-6-1707, polo que se 
dernostra que nesce "saleo" non faltan partidas por rexistrar). 

Optamos por seguir a nova numeración -a pesar da equivocación reseñada-, 
pois do folio 60 (ano 1707) ó 84 (ano 1733) apréciase na parte superior dereita con 
meridiana claridade. A partir do fol. 85 - no que só de albisca o 8- ata o fi nal xa non 
é posible seguila, debido ó estraga.memo das esquinas dos fol ios. 

Por outra banda, quizais debido ás ordes da Visita Pastoral de 1703 pola que se 
ordenaba escribir as partidas con letra "sin guarismo alguno" (doc. 33), neses mesmos 
folios cenera is apréciase xustaposta un ha numeración con letra que para nada coincide 
coa dos algarisrnos. C omo esta numeración aínda se acopa ruáis estragada cá arábiga, 
op tamos por seguir esta. 

Noutra orde de cousas, este primeiro libro dos bautizados berdoieses non recolle na 
súa totalidade, nin moiro menos, as partidas detodosos nenose nenas nadosna parroquia 
d urante o período indicado, principalmente as do séc. XVll. O libro empézase en 
1607 - quizabes a resultas da Visita Pastoral do coñecido cardeal-cóengo Jerónimo del 
Hoyo- e non dá a impresión de que se rexistraran partidas anteriores. Sen unha razón de 
peso coñecida, déixanse sen anotar as partidas de case 30 anos: as comprendidas entre 
1618-1628 (1 0 anos) e entre 1673-1692 (19 anos), e non porque falten os fol ios, pois 
no anverso do 9° só se anotan <lúas partidas de 1618 quedando o reverso en branco, e 
no 10° xa aparecen sen máis as primeiras de 1628; a cousa aínda está máis clara no fo l. 
35, que no anverso rexistra <lúas partidas de 1673 e no reverso a primeira de 1692. 

En sum a, que da primeira das centurias escudadas (séc. XVII) carecemos de datos 
de 35 anos (de 1601 -1606, de 1619-1627 e de 1674-1691) e unicamente os remos 
dos 65 restantes (1 607-1618; 1628-1673 e 1692-1700) . 

A rnaior abunda.mem o, nos períodos dos que dispoñemos de daros, estes son 
tan pouco regulares que non levan a pensar que os cregos responsables ou os seus 
escribáns non anotaban a todos os nados e cristianizados da súa freguesía. Tendo en 
coma que, segundo a información de J . del H OYO (1952: 383), Berdoias só contaba 
en 1607 con 20 veciños (uns 70 ou 80 habitantes como moito), entra dentro da 
lóxica que a media de na.cementos por ano no prirneiro período de 12 anos (1607-
161 8) fose de 3,8 nenos/as (unha media de 3 ou 4 partidas por ano, coa excepción 
dos anos de 1607 e 1617 nos que houbo 7, e no de 1610 no que houbo 6)x. 

• Xa pola cscaseza de pohoación da parroquia, xa porque non se pasaban ó libro as part idas de rodas os bautizados 
e bau1i1.adas, o ceno é que na maior parre cleste libro as partidas son máis ben escasas de ano en ano. Oeste xeiro, 
no fol. 2 (aº e r°), do ano 1607, aparecen 7 partidas; no fol. 3 (ano 1608), 6 part idas; no fol. 4 (anos 1609-1 6 11 ), 9 
partidas; no fo l. 5 (ano 1613), 9 part idas; no fol. 6 (anos 1611-16 16), 8 partidas; no fo l. 7 (16 16-1617), só 3 parti
das no anverso (o reverso en branca); no fol. 8 (ano 1617), só 3 parcidas no anverso (o reverso en branca); no fol. 9 
(1 618), só 2 partidas no anverso (o reverso en branca). Xa advertimos que faltan de 1618 a 1628. 
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Non obstante, no período que vai de 1628 a 1673 hai dúas partes moi claras: a 
primeira que vai de 1628 a 1661, e a segunda que vai de 1662 a 1692. Na primei ra, de 
34 anos, unicamence se anotaron 75 bautizados, o que dá unha media de pouco máis 
de 2 parcidas por ano, que é o que se observa a primeira vista observando o Cadro 1 
('Número de nacidos/as por ano e porcencaxes (coca.is e sobrevivemes á infancia)' e p. 
43); moi poucas partidas anotadas - ningunha en 6 anos (1631, 1645, 1648, 1651 , 
1653 e 1659)-, quizais por neglixencia do párroco e/ou dos seus axudances (o reicor 
foi, desde 1628 - polo menos- a 1652, Joan Romero da Costa y Leis; tamén aparecen 
asinando partidas o bacharel Alberto Romero de Leis - q ue foi o párroco seguin te- e 
o vicerreitor Lorern;:o Fernandes)9. 

O novo párroco, Alberto Romero de Leis (de 1658 a 1661), ó cornezo do seu 
período como reicor escribe o seguince: "Memoria de los bautizados en esca fra. de 
San P0 • de bordoyas desde qe. yo el [bachiller] Alberto Romero de Leys soy Rº'. 
<leste benefo;:io desde henº . del año de 1658" (Libro 1°, fo l. 19, aº). Só escribiu 
dúas partidas, as d úas no anverso desee folio, iniciando unha terceira que deixou 
incompleta: "[á rnarxe: "Mª] En beynce y uno de ocubre digo beynce y tres de otubre 
yo el (. .. ?) Alberto Ro mero de Leys Ror. del benefic;io de berdeogas y su anejo baptise 
una hija a ... " (Libro 1°, fol. 19, a0 ). 

N o reverso desee folio 19, con oucra letra, aparecen novas partidas, desde xaneiro 
de 1660, asina.das por Alonso de Ulloa, vicerreicor de Berdeogas e Berdoias. En maio 
de 1662 coma posesión o novo párroco Francisco Gómez de Rioboo (Libro 1°, fol. 
20, r0 ) . 

Q uizais debido ó cam bio de párroco (F. López de Rioboo, que o foi de 1662 a 
1673, polo menos, pois a parcir desee ano nada sabemos del), no seguin te período do 
que remos daros (1 662-1673: 12 anos), increméntanse moito o número de partidas 
pasadas ó libro: 91 , o que dá un ha media anual de entre 7 e 8 (son varios anos de 
ruáis de 10 partidas, e mesmo en 1670 se deron 16) 'º. ¿Houbo un incremento de 
nacalidade tan notorio a parcir de 1662 coincidindo coa entrada dun novo crego? 
Cerco que a poboación seguramente empezou a aum entar ben entrada a segunda 
mecade do século, pero o paso de 2 nacidos/as anua.is a 7, 8 e mesmo 10 ou 11, 
parece algo esaxerado. 

9 Ncste.< anos as partidas seguen sendo escasas e moi distanciadas. Así, no fol. 1 O rccóllcnse entre o anverso e o 
reverso codas as partidas encre os anos 1628 e 1631 (só 6 partidas); no fol. 11, as partidas de 5 anos (1632-1637): 
9 en coral; no fol. 12 ª'de 4 anos (1637-1641): ourras 9; no fol. 13 as de 2 anos (1640-1642): 8; no fol. 14 as de 2 
anos (1642-1614): 8; non hai ningunha panida do ano 1645; no fol. 15, as de 6 anos (1646-1652): 9 parridas; no 
fol. 16 as de 3 anos (1652-1655, con un ha de 1650 polo medio): 7 partidas; no fol. 17 as dos anos 1655 e 1656 (9 
part idas); no fol. 18 só 4 panidas (toda.' de 1657); no fol. 19 as do período 1658-1 660 (7 partidas). 

111 A parcir de 1661 os períodos xa se van íacendo máis regulares: un ou dous anos para cada folio (aº e r"): fol. 
20 (1661-1662); fol. 21 (1662-1663); fo l. 22 (1663); fo l. 23 (1664); fo l. 24 (1664-1665); fol. 25 (1 665); fol. 26 
(1 665-1666); fol. 28 (1667-1668); fo l. 29 (1668- 1669); fo l. 30 (1669); fo l. 31 (1669-1670); fol. 32 (1670- 167 1); 
fol. 33 (1670-1671 ); fol. 34 (1 671-1672). No fol. 35 aparecen no anverso só d t'ias partidas de 1672 (a última da cada 
o 12- 12-1672), e no reverso un ha t'inica partida datada o 2-1-1692: foi ese "salto" inexplicable de vince anos. 
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A boa disposición do párroco F. Gómez de Rioboo no tocante á anotación das 
partidas é verdadeiramente importante, e iso apréciase xa na súa primeira partida 
(doc. 24), con moi boa letra, sen a anarquía habitual da época no uso das maiúsculas 
e minúsculas, e poñendo máis datos dos que se estilaban pola época (despois xa será 
máis escueto). Con todo, tal disposición mingua notoriamente no ano 1672 (só 3 
partidas) 11

, posiblemente porque algo grave lle debeu suceder, quizabes unha doenza 
que o levou á morte. Coa semente exemplar deixada por este párroco non é doado 
de explicar que quen o sucedera non se preocupase o máis mínimo por anotar os 
na.cementos ó longo dos case 20 anos posteriores (de ] 674 a 1691). 

En 1692 restablécense as anotacións, cunha media moi semellante á do período 
de F. Gómez de Rioboo: unha media superior a 9 partidas anua.is en 9 anos (de 1692 
a 1700). En 1693 entra como reitor parroquial Antonio de Montoto, outro crego 
dilixente que, xunto cos variados axudantes que tivo como oficiantes de cerimonias 
bautismais (os vicerreitores Pablo Al vares Ve<;:erra e Juan A. López Freire, os presbíteros 
Francisco e Bartholomé de Leis y Ca.amaño, etc.), deu un bo exemplo normalizador 
das partidas bautismais, polo menos ata 1723, ano en que debeu finar 12

• 

A xulgar polo incremento de nacementos por ano, a poboación berdoiesa medro u 
considerablemente a parti r de 1660. A medida que nos achegamos ós anos ft nais 
deste século parece manterse esta tendencia positiva, que se verá aumentada afnda 
máis ó longo da primeira metade do séc. XVIII. 

Aínda que neste Libro 1° non aparece, sabemos que nas Visitas Pastarais de 
1724 se lle advirte ó párroco que "ponga en asiento de párvulos o anoten su muerte 
en la partida de bautismo" (RODRÍGUEZ FERREIRO; 1977: 192). Estas anotacións á 
marxe nas partidas de bautismo non se empezarán a facer en Berdoias ata 1740, neste 
mesmo primeiro libro, e quizais de forma non moi regular. Para termos coñecemento 
do incremento real poboacional <lestes séculos sería preciso acudir ós Libros de 
D efuncións, pero aínda así con moitas reservas, pois para moitos especialistas os 
Libros de D efuntos das parroquias son os que ofrecen menos garantías, "los peor 
llevados sin ninguna duda" (RODRÍGUEZ FERRETRO; 1977: 191 ). 

De 1738 a 17 46 hai unha media de carro ou cinco partidas por folio, pois o 
párroco Joseph de Cervigó n redáctaas máis extensas e con letra máis grande. Agora, 
por termo medio, a cada ano correspóndelle folio e medio -ás veces dous-, sendo a 
media de nacementos semellan te á anterior (uns 10 por ano). 

11 A ún ica partida que temas de 1673 vennos dada "de rebote", pois foi redactada uns 80 anos despois, en 1752; 
trátase da do fidalgo Alonso de Lema y Carantoña, filio de .Juan de 1.ema y Carantoiía e de María Rodríguez, solici
tada por el mesmo; como non se achara no Libro de Bauri1.ados de Berdoias, solicitouse a copia que no seu día fora 
remitida ó Arcebispado de Sanriago, e desta copia tomáronse os datos para que constase no arquivo herdoiés; por 
certo, que o oficiante da cerimonia bautismal aínda rora o pártoco Francisco Gómez de Rioboo (Doc. 28). ¿Cal sería 
a causa de que este crego non seguise pasando ó libro as partidas? 

12 Cando a partir de 1692 se volven anotar as partidas (nas que xa non aparece a sinatura do párroco F. Góme,. de 
Riohoo, e si a do vicerreitor Pablo Alvarcz Vc~erra), cada folio vai corresponder por rermo medio a un ano, cunha 
media de entre 1 O e 12 partidas por folio . A,í se mantén ata polo menos 1738 (fol. 90, rº). Vese ás claras que a nata
lidade increméntasc, ¡mis, grosso modo, a cada folio corresponde un ano de partidas. 
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A proba do incremento poboacional da parroquia ó longo da primeira meta.de 
do séc. XVIII está no reconto que nós mesmos fixemos baseándonos nos datos 
proporcionados polo Catastro de Ensenada (1753): 87 veciños e 339 habitantes (unha 
media de 3,8 hab. por casa) . Nos 146 anos que van da Visita de J. del Hoyo (1607), 
Berdoias rriplicou a poboación veciñal: do 20 veciños pasouse a 87 (gañáronse 57). 

--- o ---
Vo lven do ós primeiros folios do Libro 1° que estamos a analizar, e continuando 

coas posibles deficiencias, a primeira vista semella que só hai verdadeiro interese en 
rexistrar os bautizados da fami lia fidalga da freguesía e de labregos roáis ou menos 
notables. Abonde con observar, malia o mal estado e difícil lectura dos primeiros 
folios, como non falta ningún dos fillos e filias do capitán e fidalgo Alonso de Lema 
IT e da súa muller María Franqueira, que aparecen anotados case inmediatamente 
uns despois dos outros: Pedro (n. 1608), no fol. 3, aº; María (n. 1610), no fol. 4, 
rº; Teresa (n. 1613), no fol. 5, aº; Martín (n. 1615), no fol. 6, aº; o primeiro Alonso 
(n. 1617), no fol. 7, aº); o segundo Alonso (n. 1618), no fol. 9, aº (docs. 2, 3, 4, 5, 
6, 7) 13. Aparece asi nando estas partidas Pedro de Castiñeira, o primeiro párroco de 
Berdoias de nome coñecido. 

Un pouco máis espaciados aparecen os nove fillos do seu filio Martín de Castiñeira 
-entre 1637 e 1664: folios 11, r0 -23, aº (docs.10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23)-, pero 
pouco máis. Malia a probable "preguiza" redactora do párroco desees anos á hora 
de face r a anotación das partidas - só fa.cía unha media de 2 por ano, lembrémolo-, 
podemos asegurar que non quedou por pasar ó libro ningún dos fillos e filias do 
fidalgo de Boallo; polas partidas mesmo descubrimos a existencia de dous ftllos <leste 
fidalgo que non figuraban nos tratados xenealóxicos habituais da fidalguía galega: 
Sancho (n. en 1643) e Lorenza (n. en 1661) [docs. 12 e 23]. 

Como asinante de case todas estas partidas -polo menos ata 1650- aparece o 
segundo párroco berdoiés de nome coñecido, jodn Romero da Costa y Leis, que ás 
veces non parecía ter moito esmero nalgunhas anotacións: nunha partida de 1635 
deixa en branco os nomes de dous bautizados e dos seus padriños; só se lembra de 
escribir os nomes dos pais (doc. 9) 14

• 

" Unicamente falran o filio maior, Sancho de Lema, que naccu antes de 1607 - ames, polo tanto, da apertura 
deste Libro 1°-, e o menor, García Lois de Lema, que naceu posiblemcnrc entre 16 18 e 1628, un dos períodos nos 
que non ~e anotaron as partidas. 

14 Como xa veremos noucro luga r, este crego deheu ter un panicula r empeño en reílectir nas partidas por el asina
das os nomcs que realmente se d icían, e algíins deses nomes aínda 1iiían formas galegas. No período da súa reimría 
recupéranse formas de nomes galegos que xa se atopahan castelanizadas desde principios do século: Joan, Domingos, 
Christobo, Mariña, Catharina, etc. Non nos imaxinamos neste eclesiástico rural do séc. XVI 1 unha conciencia 
medianamente "galeguista" ó estilo da que parecía ter D. Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, a prin
cipios da centuria, quen, como se sabe, escribía parce das súas carcas privadas en lingua galega e tiña querenza por 
ela (MA RIÑO PAZ; 1999: 214 e ss.); máis ben teremos que pensar que este párroco berdoiés non facía omra causa 
que respectar ficlmcme a real idade social do momento escribindo os nomcs tal cal os dicía a carío a maior parte da 
pohoación, toda da galegofalante. O historiado r I~ SAAVEDRA (1994: 326) afirma que ata hcn avanzado o séc. 
XIX os labrcgos pronunciaban wdos os nomes propios en galego. Con todo, advirtamos que este crcgn foi unha 'rara 
avis' no scu tempo, practicamenre o t'mico que obrou así. 
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Moitos anos máis rarde, en 1703, un Visitador pastoral advirte moi seriamente 
ós curas de que non deixen "blancos en ellas [refirese ás partidas] ni nombres ni 
apellidos de los P [adr]es y Padrinos ni otra cosa ... ", ¡baixo pena de excomuñón 
maior!; en concreto, ordena ó párroco daquel momento que cubra os brancos das 
partidas primeira e segunda da volta do folio 59, "escriviendo enella los nombres y 
apellidos de las p[erson]as que asistieron y fueron padrinos en los baptismos que ellas 
mencionan" (doc. 36). Por culpa da caótica foliación do Libro 1°, foinos imposible 
localizar esas partidas do reverso do folio 59, que sen dúbida facía referencia á antiga 
foliación do libro, posto que na nova o texto desta Visita está no folio 46. 

Os fidalgos, facendo honra ó significado etimolóxico do seu no me - "fillos d' algo" -
deberon ser os máis interesados en que as súas partidas de nacemento se anotasen 
nos libros e non se esquecesen, pois nelas quedaba xustificada a súa pertenza a unha 
ilustre familia, garantía dos seus privilexios de clase. Nos protocolos xustificatorios da 
condición de fidalgo, por fo rza tiñan que ser necesarias as partidas de na.cemento, coas 
que se podía probar mesmo a limpeza de sangue ("limpio de toda mala raza de moros, 
judíos y de otra secta reprobada", como se expresaba nalgúns expedientes de fidalguía 
deste século e do seguinte) . Oeste xeito, cando por calquera razón a súa partida non 
aparecía nos libros, poñen todo o seu interese en incluíla con efecto retroactivo. 
AJgun ha motivación especial debería ter o xa octoxenario Alonso de Lema y Carantoña, 
en 1752, para que constase oficialmente o seu nacemento en Berdoias en 1673; por 
unhas cousas ou por outras, obrigou ó parroco dezaoitesco Joseph de Cervigón a pedir 
información ó Arcebispado de Santiago (doc. 26). Esta partida entraba no longo 
período de case 20 anos (1673-1692) que os sucesores do párroco Francisco Gómez de 
Rioboo 'esqueceran' de pasar, por causas que descoñecemos, ó libro de bautizados1

''. 

A desorde cronolóxica nas partidas ó longo do séc. XVII é habitual, pois non é raro 
que aparezan en ocasións as máis modernas antes cás máis antigas. Se isto se daba nas 
partidas dos fillos dos fidalgos -nos que o cura procuraría poñer máis atención polo 
interese que estes amasaban nos asemos-, qué non se daría nas dos fillos dos labregos. 
Desta maneira, a partida do terceiro filio do capitán Martín de Castineira, Pedro, 
nado o 12-7-1647, aparece no anverso do fol. 15 (doc. 15); no reverso do mesmo folio 
15 aparecen dúas partidas de 1650-correspondentes ós bautizados Vinc;:ente e María.
e a da súa irmá Dominga, nacida o 10-9-1649 (doc. 16). No fol. 15, rº tamén aparece 
a partida de Catalina, nada o 10-10-1651, filia de García Lois de Lema (irmán menor 
de Martín de C astiñeira), mentres que a de Sancho de Lema, o seu irmán maior, nado 
o 4-5-1650, aparece no fol. 16, aº (doc. 17). ¿Esquecería o crego de anotar no libro o 
filio maior e subsana o seu fallo cando o pai e os padriños van bautizar a filia seguinte? 
Estes esquecementos deberon ser moi habituais, en especial cando falece un párroco 

15 Así e roda, chama a atención que o menor dos ílllos de Alonso de Lema II e de María Franqueira, D. Gatda 
Lois de Lema -que acabamos de citar na nota anterior-, non se preocupase de que a súa partida de nacemento 
figurase no libro. 
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e tarda en ser nomeado o seu sucesor, que fo i o que seguramente aconteceu neste 
caso; o párroco Joan Romero da Costa y Leis debeu finar contra 1650, e encargouse 
o bacharel Alberto Romero de Leis de oficiar as cerimonias bautismais e efecniar os 
asemos, algúns deles sen dúbida con efecto retroactivo: iso é o que explica que nun 
principio se engane á hora de escribir o ano de nacemento do infante, que pensa que é 
1649 en vez de 1650 (na partida aparece tachado "y qua.renta y n [uebe]" [doc. 17]). 

Xa entrado o séc. XVIII as desordes cronolóxicas e os trasacordos diminúen, 
pero non deixa de habelos de cando en vez: así, a partida de Anxel (n. o 22-2-1718) 
aparece antes cá de Lucas (n. o 25-2-1718), e a de Luic;:a (n.o 15-3-1718) aparece 
antes cá de lgnac;:ia (n. o 19-2-1718). En febreiro de 1725, con motivo do bautismo 
de Dominga, filia de Paulos de Canosa e de Maria Basques, inscríbese a partida 
doutra filia deste matrimonio, María, nada o 23 de marzo de 1723, e que non fora 
inscrita no seu día por causas que descoñecemos (Libro 1°, fol. 74, aº) . 

Entre as confusións e esquecementos tamén están as datas, q ue ás veces se escriben 
malamente por encima dalgunha das liñas, como acontece coa partida do doc. 41, na 
que se esq ueceu de poñer con letra o ano, facéndose despois. 

As moitas ausencias que seguramente houbo de partidas bautismais vense 
compensadas nunha parte - ínfima- por algunhas repeticións: no ano de 1670 
repítense dúas veces as partidas de polo menos catro bautizados: Joseph (fillo de Juan 
de Leis e María Rodrigues), Antonia (filia de Juan Domínguez e D ominga Sánchez), 
Juan (filio de Juan Paz e María de Canossa) e Domingo (filio de Juan de Lavandeira e 
Dominga Paz); ademais dos mesmos país, en todos os casos tamén teñen os mesmos 
padriños e madriñas nunha partida e outra. En 1672 tamén se repite a partida de 
Phelipe de Leis (filio de Pedro de Leis e Cathalina Paz) [Libro 1°, fol. 34, rº] . 

--- o ---
En fin, aínda que nos seguintes libros de bautizados fóronse mellorando os 

asentamentos das partidas, non por iso deixou de haber fallos notorios, ás veces xa 
advertidos polos seus propios redactores. Limitarémonos a sinalar algúns deles. 

No doc. 100 reprodúcese unha nota á marxe no texto dunha partida de 1866; 
nela, o pai da bautizada declara que ten na súa partida o nome de Bernardo cando 
fora toda a vida coñecido como Joaquín; o afectado amósase moi interesado non só 
en deixar claro calé o seu nome verdadeiro, senón tamén en legalizar o seu apelido, 
Leis, que era o do seu avó lexítimo, Manuel Leis, pai de Bárbara, a súa nai naniral, que 
levaba - ou levara- o apelido materno de Pérez "como entonces se estilaba". Esta nota 
á marxe repítese nas partidas de todos os fillos do tal Bernardo Joaquín de Leis. 

Noutra nota á marxe nunha partida dun neno nacido ese mesmo ano de 1866, 
de nome Ramón Rodríguez, clise o seguinte: "El padre y padrinos de este niño 
manifestaron que el primer nombre que recibió en el bautismo fue el de Andrés, con 
el que se le conoció siempre". [asdo.: José Brabo] (Libm 4°, fol. 52, rº) . ¿Q uen lle 
impuxo, logo, o nome de Ramón no bautismo? ¿O oficiante? Seguramente houbo 
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moitas equivocacións ou arbitrariedades deste tipo, e moitas delas non se detectaron 
posro que os afectados non precisaron na vida certificado ningún de bautismo. 
. Un caso semellante aparece no ano seguinte, en 1867, pois a bautizada Josefa Igna-
cia Baliña aparece á ma[)(e unicamente co nome de Manuela (Libro 4°, fol. 60, a0 ) . 

En 1870, o crego que bautizo u a VicenteBarrientosesqueceu poñero nomedos padri
ños; quizais nin se molestou, dado que o neno morreu párvulo (Libro 4°, 80, r0 ). 

En 1887, na partida de Inocencia, filla natural de Manuela Pérez, dáse o nome 
dos avós paternos no canto dos maternos (libro 4°, 166, rº) . 

N unha partida de 1917 os nomes e apelidos dos padriños quedaron sen poñer 
(Libro 6°, 76, a0); noutra do mesmo ano só se pon o nome do bautizado -Severino- e 
do seu pai - Baltasar Amelo-; o resto en branco (Libro 6°, 78, aº) . 

Malia todas as medidas, os esquecementos continuaron , en todo tempo e lugar. 
En 1917 aparece esta nota nunha das marxes: ''Aquí corresponde estar inscrita la 
partida de Placer Cóo que se halla en el Libro VIII, folio 33, número 18 del ano 
1947" [asdo.: Manuel Cambeiro Figueiras] (Libro 6°, 81, aº). 

Os despistes seguen estando á orde do día; así, o párroco Andrés D. Pazos, na 
partida de J. Paz Castro (23.6. 1940), di que é neta paterna de José Castro e materna 
de Estrella Paz, cando polos apelidos tiña que ser ó revés (Libro 7°, 121, aº ). 

Moitas destas deficiencias das partidas foron subsanadas polos propios interesados 
anos despois; des te xei to, na de J. Barrientos Peña ( n. en 1945), fillo de R. Barrientos Pazos 
e neto de D. Barrientos, aparece unha nota á marxe coa seguinte aclaración: "O pri
meiro apelido do bautizado, pai e avó é Pazos e non Barrientos" (libro 8°, fol. 3, aº). 

Noutra partida dunha bautizada, P. Coo, nacida en 1917, figura en 1947, cunha 
nota á manee: "Esta partida corresponde estar en el Libro 6° de Bautizados, folio ochenta 
y uno, año 1917" [asdo.: Manuel Cambeiro Figueiras]. Ó final da partida hai outro 
engadido: "Yo el cura-párroco de Santiago de Berdeogas y de San Pedro de Berdoyas, 
D. Manuel Cambeiro Figueiras inscribí esta partida con autorización y mandato del 
Sr. Vicario General del Arzobispado el primero de Junio de mil novecientos cuarenta y 
siete" (Libro 8°, fol. 33, a0 ) . Un caso semellante a este é o que se expresa no doc. 11 O: o 
cura Cambeiro dá asen ro en 1947 a unha muller, Elisa, nacida na Aneen tina en 1910 e 
bautizada en Berdoias en 1915, á que o párroco daquela época esquecera de inscribila 
no libro correspondente. Non soamente tivo despistes o párroco da segunda década 
do séc. XX, pois unha partida de 1934, de E.L.P., que correspondería ó Libro 7°, 
aparece entre as partidas de 1951, no Libro 8°; o párroco Cambeiro volve facer o asento 
coa correspondente autorización do Vigairo do Arcebispado (Libro 8°, 85, aº). 

Taménhai bautizadoscoa partidarepetida: o párroco l. Sendónrepiteen 195 3 a partida 
deD.l.M., nacidoo4-12-1952ebautizadoo 14-12-1952 (Libro8°, fol. 135, rºe 137, rº); 
na segunda advirte do fallo nunha nota ("Véase folio nº 31 "; é dicir: a partida 31). 

As partidas omitidas, os datos i ncom pletoseoutrasanomalíasdeberanserabondas nas 
décadas de 1950, 1960 e 1970, en especial nos últimos anos do párroco Jesús Concheiro, 
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que rivera bastantes despistes, pois ó ano seguinte de tomar poses10n o párroco 
Ramón Romero envía un escrito (27-9-1978) ó Vigairo do Arcebispado de Santiago 
solicitando autorización para "inscribir las partidas que faltan, y completar los datos 
de las otras"; tres días despois remíteselle desde o Arcebispado o permiso para subsanar 
tales anomalías que deberá execura·r "en el término de tres meses" (doc. 112). 

A esta medida obedece que o Libro 9° (1960-1977) estea inzado de notas á marxe 
que advirten do lugar exacto que lle correspondería a unha partida que quedara sen 
poñer (e que rivera que ser pasada no libro seguinte, o Libro 10°, que xa empeza en 
1977) . As notas ceñen este texto: ''Aquí debería estar la partida de M. G. M., que se 
encuentra en el Libro X, folio 42, nº 9" , ou "Aquí corresponde la partida sentada en 
el folio 198 v. de este mismo libro" (libro 9°, 123, rº). 

Anos despois, por advertencia dos propios interesados que solicitan a partida de 
bautismo cando a precisan (cando van casar, por exemplo), o cura aínda se verá na 
obriga de inscribir nos anos oitenta partidas que non se asentaron nos anos sesenta, 
como a de J. G. A., bautizada o 30-7-1964 en Berdoias, que non foi inscrita no seu 
día, facéndose en 1986, con esta nota á marxe: "Esta partida tiña que estar no Libro 
IX, f 44". No ano ] 988 inscríbese unha partida que correspondería a 1966: G. V. 
V., nado en Berdoias o 20-4-1966 e bautizado o 22-4-1966 polo párroco Concheiro 
solicita a súa partida de bautismo para contraer matrimonio en Cama.riñas; non 
aparece no Libro 9°, onde tiña que estar, e inscríbese no Libro 10° cunha nota á 
marxe: "Esta partida tiña que estar no Libro IX, f. 58, vto." 

En fin, mesmo nos tempos máis achegados a nós seguíu habendo deficiencias no 
tocante ás partidas bautismais. Como proba ahonde esta nota de agosto de 2005 posta 
no taboleiro de anuncios da igrexa parroquial de San Xián de Moraime (Muxía), co 
segumte 

"AVISO IMPORTANTE: Los baurismos hechos a partir del año 1997 en acldanre ver 
al p;Írroco para confeccionar una ficha, dado que no se han cnconrrado consrancias y 
las que se enconrraron no están claras o falran datas . El Párroco". 

PÁRROCOS -E OUTROS CREGOS- DE SAN PEDRO DE BERDOIAS 

l. Pedro de Castiñeira (ca. 1607-ca. 1618/1628). 
2. Joan Romero da Costa y Leis (ca. 1628-1652). 

~ 
2.a) Alberto Romero de Lcis ( 1650) 16

• 

~ 2.b) Loren~o Fcrnandes (vicerrei tor: 1654-J 657). 

3. Alberto Romero de Leis (1658-1 661) . 
c..i 4. Francisco Gómez de Rioboo (1662-ca. 1673). 'il) 
fil 

5. ¿ ... ?(ca. 1673-ca. 1693). 
6. Anton io de Montoto (1693-1722) 17 • 

16 Nas partidas de 1650 consra como bacharel e párroco de Sanra María de Oín. 
17 Nesta nota e nas scguin res ciLo os nomes doutros cregos que ofic.:iaron bautismos) majormcntc como viccrrciro

res ou vicecuras. Viccrrciror: Pablo Al vares Ve~erra ( 1692-1693). Outro cura oficiante: Francisco de Leis y Caamaíio 
(1691-ca. 1700). 

25 



Xosé N/11 Lema Suárez 

IAnconio de Mon1010 (1693-1722)] 1
• . 

7. Alexandro de la Pefia y Cancelada (1722-1740)19• --8. Joseph de Cervigón (1740-1760)'0 • ~ 9. Miguel Angel Vermúdez (1761-1 773)" . 
ú 

10. Francisco Carda (1774-1 780)12
• 'Q) 

CI) 

11 . José Mª Suárez Rioboo {1780-1837)". 

LJosé M• Suárei. Rioboo (1780-1837)] 2~. 

12. José Pedreira (1846-1 850)". 

~ 13. Manuel Romero (1 850-1880)26
• 

14. José Bravo (1881-1886). ú 
14.a) Pedro Amonio Card a (cura ec6nomo: 1886- l 893) . 

'Q) 
CI) 

15. Andrés Monrero Morei ra (1893-1918). 

[Andrés Momero Moreira (1893-1918)]. 

16. José García Gándara (1 918-1 921). 
17. JesúsTuñas (1921-1930). 

17.a) Elaclio Lado (cura ecónomo: 1930). 

~ 18. Andrés David Pérez Cambeiro (1930-1940). 
19. Manuel Cambeiro Figueiras (1942- 1950). ú 

'Q) 

19.a) lldefonso Sendón, párroco de Casrrdo (encargado: 1953). CI) 

20. Jesús Concheiro Lesra (1954-1 976)" . 
20.a) Juan Bautista Nemiña (encargado: 1976-1977). 

21. Ramón Romero Carril (1 977-)1• . 

18 Vicecuras: Bartholom¿ de Leis y Caamaño (1700-1722). Pedro Vázquez (1712-1720) e Juan Amonio López 
Freirc (17 12-1720) . 

19 Vicecura: Ignacio Carda de la Peña (1722-1738). 

io Vicecura: Juan Francisco de Liñares (1738-1779). Ouiros oficiantes (circunstanciais): Alonso Caicrano de Leis 
y Caamai\o (de Bercleogas); Domingo Anronio Canosa (de Berdeogas); Matheo de Novoa (de Bardullas); Antonio 
Mourelle (de Dumbrfa). 

" Vicecura: Juan Francisco de Liñares. Ouuo presbítero: Manuel Alonso Regucirn (ca. 1768). 

u Vicecu ra: Juan Francisco de Linares (ara 1779). Ourros oficiantes: Pablo Antonio Marcore y Canle (ca. 1776); 
Francisco Antonio Paz de Lema (de San Marcifio de Ozón -ou "San Martín del Son"-); Bernardo de leis y Romero 
(ca. 1779). 

1·' Vicerreitor: Benito Regueira ( 1780- 1815). O utros presbíteros: Francisco Paz de Lema (ca. 1781), Antonio 
Rodrfguei. de Canosa (ca. l 784), Jacobo Martínez (ca. 1785). 

24 Ademais de Benito Regueira, ourros cregos oficiantes: André< Bahhasar de Lcis y Caamafio (1811 -1 829). Ma
nuel Benito de Lcis (1815-1827). Simón Manuel de l.eis y Lema ( 1827-1837). 

is Cura ecónomo: Simón Manuel de Lcis y Lema (1837-1850). Oimos ecónomos: Benito Día:t Marchante (ca. 
1845), Juan Conzálcz de Pazos (1846). Presbíteros circunstanciais: Manuel Lema (ca. 1838). 

26 Capelán: Jusm Leis Sen lle (ca. 1880). 
27 Capeláns de emigran res que bau1izaron berdoieses nacidos na emigración europea: Francisco Vinacua (Londres, 

1974), Ernesto Aranes (Lond res, 1975). Luis Navarro (Lond res, 1976). 

" Durancc a súa reiroría figura un capelán de emigrantes que bauriwu bcrdoicses nados na emigracións: José 
Villasancc Pcreiro (Delemont-Jura, Suíza). 

26 

Onomástica histórica dtmha pal'l'oquia galega: Be1doias (1607-2000) 

IY. EVOLUCIÓN DOS DATOS DAS PARTIDAS SÉCULO A SÉCULO. 

A simple observación abonda para ver como o texto das partidas foi evolucionando 
co paso do tempo. As d irectrices que os visitadores pastorais deixaban por escrito nos 
libros de bautizados tiveron moito que ver nesta evolución. 

D esre xeito, as p rimeiras partidas - com idas no Libro 1°- eran moi simples, pois 
nelas unicamente constaba a data do bautismo (día, mes e ano), o nome do oficiante 
xunto co seu cargo (reitor, vicerreitor, etc.) , "bautisé a ... " (nome do bautizado/a), 
nome e apelido - un só- do pai e da nai do bautizado, o nome do propio bautizado 
ou bautizada (sen apelido ningún) e o no me e apelido do padriño e da madriña 
(introducidos coa fórmula "fueron compadres ... " ara 1640, "fueron padrinos" a partir 
desta data); ó remate, a sinatura do oficiante. Este tipo de partidas permaneceu, con 
moi escasas variacións, d urante todo o séc. XVll (docs. 1 ó 7, 9 ó 28, 29 ó 35) e en 
parte o primeiro terzo do XVIII. 

Entra den tro da lóxica que apenas houbese variacións no texto das partidas durante 
o séc. XVII, pois na maior parte da centuria os visi tadores non deixaro n por escrito 
ningun ha nova disposición, limitándose uns e outros a facer constar cunhas breves 
palabras que d urante a Visita revisaran 
tamén o libro de bautizados ("Visto 
en Visita del año de ... ") . Ademais da 
de J. de H oyo (1607) - da que non 
quedou constancia no Libro 1°-, 
houbo visitas pastorais en 1640 (doc. 
11), en 1644 (doc. 14), en 1662 (doc. 
25) e en 1672 (doc. 30) . U nicamente 
nesta última se dan algunhas novas 
disposicións: que se escriban os no mes 
e a veciñanza dos pais e padriños do 
bautizado, e que selles advirra a estes 
o parentesco espiritual que con traen e 
as obrigas. O cerro é que, a excepción 
da veciñanza de pais e padriños, xa se 
viña facendo. 

Modelo de partida de bautismo 
(séc. XVII-primeiro terzo séc. XVIm 

- data bautismo en letra (d ía, mes, ano); 
- nome do crego oficiame (reitor, viceneitor, ere.); 
- "baucicé a ... " (a partir de 1640, tamén "catequicé"); 
- nome do bautizado/a (sen apelido); 
- nomc e apel ido do pai e da nai; 
- nome e apelido do padriño e da madriña 

(i ntroducidos coa fórmu la "fueron compadres") 
[des¡,ois de 1640 substitúcse esta fórmula pola 
de fueron padrinos"), e tamén se indica se os 
padriños son da freguesía ou de f6ra]; 

- advercencia ós padriños do parenresco espirirual 
[despois de 1672]; 

- remate da parcida coa fónntda: "y por verdad lo 
firm o,,; 

[despois de 1650: co engadido de "uc supra"]; 
- sinatura do oficiante. 

27 



Xosé Mn Lema Sudrez 

A~í, ó non se rexistraren as actas nos vinte anos seguintes a 1672 ata que entra 
o novo párroco Antonio de Montoto, en 1692, en Berdoias non se indica se os país e 
padriños son da propia freguesía ou de fóra (doc. 3 1). Con todo, nos anos seguintes 
este mesmo crego e os seus axudantes foron bastante laxos na observancia desta 
disposición. O párroco Montoto empeza a poñer nas partidas algún novo dato, como 
o parentesco do padriño ou da madriña co bautizado ou bautizada (tío ou tía, avó ou 
avoa, etc.), o seu estado civil (casado/a ou solteiro/a) [doc. 32], e en ocasións tamén 
unhas cruces de Malta nas manees, sen dúbida para indicar a morte do párvulo. Por 
certo, que por estes anos finais do séc. XVII e primeiros do XVIII hai unha notable 
porcentaxe de padriños e madriñas que son mozos e mozas solteiros/as, na súa maior 
parte tíos e tías dos bautizados; parece que aínda non se daba preferencia ós avós dos 

neonatos para os apad riñamentos. 
Nas visitas do séc. XVIII aparecerán máis novidades, transmitidas polos visitadores 

nas ordes que deixan por escrito. Desde os primeiros anos da nova centuria xa parece 
respirarse o aire reformista e mesmo racionalista da Ilustració n (dito con todas as 
reservas), pois hai unha ansia manifesta dos visitadores pastarais, en cumprimento das 
disposicións arcebispais, por melloraren a burocracia do Arcebispado. Apréciase un 
indisimulado desexo de que se redacten as partidas con sumo coidado, sen omisións 
nin fallos. Son moi claras as ordes que o visitador D. Pantaleón de San Miguel y 
Pedrosa deixa por escrito na súa visita de 1703, ordenándolle ó párroco que "alo 
adelante ttenga m as cuydado que asta aquí" en escribir as partidas "sin omitir ni 
intterpolar alg[un]a partida y ttodas ellas por letra, sin guarismo alguno"; mándase 
tamén que no caso de baurizar outro sacerdote, que asinen os dous cregos as partidas 
"sin dejar blancos en ellas" e sen esquecer tampouco os nomes e apelidos dos país e 
padriños "ni ottra cosa qe. condujere al conttextto enttero de la p [arti]da" (doc. 36). 
O espírito reformista, ilustrado ou non, do chamado Século das Luces semella que 
prendeu axiña nas autoridades eclesiásticas compostelás en directrices burocráticas 
como estas, pois mesmo se chega a ameazar coa pena de excom uñón no caso de 
os cregos incurnpriren as ordes emanadas desde a Administración arcebispal2

'). En 
suma, que por uns motivos ou por outros, dáselle moita importancia a este tipo de 
documentos, e hai unha disposición clara e contundente para que os fieis da Igrexa 
cristiá figuren nos libros coa maior número de datos posible. Ó non existir daquela un 
rexistro civil eficiente, a administración eclesiástica suplía con creces a súa falta.50 

29 Nestes prirneiros anos do séc. XVIII era arcebispo de Santiago D. Antonio de Monroi (1685-1715) [ Guín de In 
Archidiócesis de Snnti11go de Compostela; 1965: 79). 

JO Para vencer a nugalla dalg{ins cregos, os visitadores pastorais non dubidan en ameazalos coa excomufión, á que 
se recorre polos motivos máis nimios. Sen saír desta comarca, en 1727, o visitador pasroral deste ano chegou a adver
tir - máis ben a amenar- ó párroco de San C remenzo de l'nos (do actual concello de Zas) nestes termos: ''rrespecto 
en la última visita se mandó a dho. Cura folease los libros con letra, nolo a echo, mando lo aga luego y sin dilación 
alguna, pena de escomunión maior late sententie y de 4ue será castigado para la primera" (Fdbril'll de S11n Clemente 
de Pazos, 1723- 1851, fol. 12, aº !citado por LEMA Sufuz; 1993a-III: 507)). 
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Oeste xeito, nos anos seguintes xa parece que se introducen nas partidas algúns 
datos máis dos ata daquela habituais. Niso parece que se esforzan máis có propio 
párroco Antonio de Monroto (anos do seu ministerio: 1693-1722) un vicerreitor 
chan1ado Francisco López Freire -que asina partidas entre 1712 e 1720- e un 
presbítero de nome Bartholomé de Leis y Caamaño -que asina partidas entre 1700 e 
1722-, pois nas partidas destes adóitase indicar de onde son os pais do bautizado, xa 
da propia parroquia de Berdoias ou de fóra dela; ás veces mesmo se especifica a aldea 
ou lugar concreto (no doc. 38 clise que os país eran do lugar berdoiés de "Piedra del 
Flaire", e no doc. 39, unha nai solteira, cual ificada polo oficiante de "mujer fatua", 
disque era do luga1· de Fumiñeo do couto de Moraime) . 

Non se cumpren todas as disposicións emanadas da visita de 1703, pois anos 
despois, en 1720, o visitador pastoral, que non era outro có mesmísimo arcebispo 
de Santiago, D . Luis de Salcedo y Azcona3 1

, aínda observa deficiencias nas partidas, 
pois nelas non se indicaba "la naturaleza de los padres de los baptizados", e se os 
bautismos eran solemnes ou non (doc. 40) . 

O cerro é que non observamos un cambio inmediato de actitude na redacción 
das partidas, malia as ordes diáfanas do arcebispo. Posiblemente o párroco A. de 
Montoto xa fose avellado (quizais finou en 1723) e non tiña moitos ánimos; o seu 
vicecura Barrholomé de Leis é quen parece que vai cumprindo, pouco a pouco, o 
espírito dos mandatos da visita, e nas partidas de 1720 e 1721 sinala tamén o día 
do nacemento do neno (é a primeira vez que se vai), que adoita ser o día anterior ó 
bautismo; anota tamén o lugar de nacemento dos padriños, pero non o dos pais32. 

A partir de 1722 aparece nas partidas a sinatura de Ignacio García33, vicecura 
do novo párroco Alexandro de la Peña, q ue vai introducir algún que outro cambio 
notorio. Ese mesmo ano de 1722 aparecen á marxe e no texto das partidas non só 
o nome do bautizado senón o seu apelido - o do pai se é neno, o da nai se é nena, 
seguindo o costume da época-; con todo, esta innovación duraría pouco, apenas un 
ano, pois en 1724 xa se volven redactar as partidas sen que ningún apelido acompañe 
o no me do bautizado (doc. 42). En 1724 tamén vai aparecen do de onde son veciños 
os país (se da parroquia ou de fóra), especificándome incluso o lugar concreto (doc. 
42). 

31 D. Luis de Salcedo y Azcona foi arcebispo de Santiago de 1716 a 1722 (C11ít1 ... ; íbidem). 

-'' O empciío reformista dos vi., itadores pastora.is, ademais da prcguiza e da resistencia de cenos eclesi,isticos, 
acópasc coa escasa forn1ación incelecu1al de moicos cregos - xa párrocos, xa vicecu ras-, especialmente na zona rural. 
Nesta mesma Terra de Soneira, o xa citado arcebispo de Compostela, Luís de Salcedo, deixa por escriro estas reco-
mcndacións tras a súa visita pastoral a Santa María de Mira (actual concello de Zas), en 1721: " .. . continuando su 
Tierna. su Visita ( .. . ) la hizo de este libro y qucntas de la Cofradía del Sanctissimo Sacramento ( ... ) las quales hallo 
vasrameme correspondientes en sus cargos, datas y alcances, pero tomadas sin forma alguna y puestas sin li mpieza 
ni claridad en este libro por lo que mando su ll cma. qe. el vicecura no las escriva de su mano, sino VLLscando persona 
yme_ligentc para tomarlas(. .. )" (Libro del S1111tísimo de Mim y Fo!le11te, 1705- 1866: fo l. 22, rº fcicado por LEMA 
SUAREZ; 1993a- lll: 559)) . 

'-'O vicecura lgnacio García será o oficiante do noventa por cemo dos bautismos de 1722 a 1738. 
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A visita pastoral seguinre, a do ano 1726, tamén a realiza o propio arcebispo 
compostelán, neste caso D. Miguel H errero y Esqueba.1·•, o que reforza a idea do gran 
interese que tiveron estes primeiros arcebispos dezaoitescos de Santiago en organizaren 
racionalmente a súa administración. Nos mandatos que m onseñor H errero deixa por 
escrito - neste caso no libro de Bautizados de Berdeogas, a parroquia matriz, ó que se 
fai remisión para non repeti r todo o texto- aparecen novidades con respecto a partidas 
anteriores: que se diga se o bautismo foi solemne ou privado, se os bautizados son 
fillos lexítimos ou non o son, as aldeas de onde son veciños os país, que se poña a 
data enteira do bautismo (dfa, mes, ano) e, no caso de que outro sacerdote distinto do 
párroco oficiase a cerimonia bautismal, que logo asinen os dous a parcida (doc. 44) " . 

Non cabe dúbida de que a burocracia arcebispal desexaba ter o máximo de 
datos posible dos que entran a formar parte da comunidade cristiá. O do bautismo 
solemne ou pr ivado fa orien tado a 
poñer freo, por unha parte ó exceso de 
bautismos de necesidade -motivados sen 
dúbida pola alta morralidade infantil 
nos momentos inmediatos ó parto-, e 
pola outra á sospeita de que non toda 
a persoa que efectuaba o bautismo de 
urxencia coñeda á perfección as palabras 
litúrxicas; xeralmente era calquera 
achegado ou fami liar quen realizaba este 
tipo de bautismo -un avó, un tío, etc.-, 
quedando a dúbida de que moitos <lestes 
paisanos tivesen a formación suficien te 
para pronunciaren as latinas 'd ivinas 
palabras' cerimoniais correctas. 

Modelo de partida de bautismo 
entre 1726 e 1740 

- data do bautismo en letra (día, mes, ano); 
- nome do crego oficiante; 
- a "bauticé" cngádeselle "solemnemente"; 
- nome do bautizado/a (sen apelido); 
- filio/a lexftimo/a (ou natural) de: 
- nome e apelido do pai e da nai (ou da nai soa); 
- lugar da parroquia onde viven os pais; 
- nome e apelido do padrino e da madriña (inrro-

ducidos coa fórmula "sus padrinos fueron"); 
- ad venencia ós padri ños do parentesco 

espiritual que adquiren; 
- remare da partida con fórmulas corno: "y para 

que consta lo firmo"; 
- sinaru ra do párroco e/ou dourro oficiante. 

Aparece tamén como novidade a obriga de anotar se o bautizado era filio lexítimo 
ou ilexítimo, ou, o que é o mesmo, se era filio de nai solteira ou dun matrimonio. O 
reformismo dos eclesiásticos galegos levábaos a quereren controlar o comportamento 
moral dos fieis e a vixiaren as súas vidas particulares para afastalos do pecado e da 

34 Miguel He1 rero y Esgueva foi arcebispo de Santiago de 1723 a 1727 (Guía ... ; íbidem). 
35 Por ceno, que as apreciacións nosas de que o vicecura Ignacio G arcía estaba sendo por aqudes anos o ofician te 

da maior parte dos bautismos vense confirmadas na reprobación final que neste mesmo doc. 44 Ue fui o ilus1re visi-
1ador ó párroco Alexandro de la Peña, pola súa evidente preguiza á hora de efectuar cerimonias bamismais; só un ha 
en tres anos. O arcebispo mesmo chega a desconfiar de que o reiror parroquial oficiase os ou1 ros sacramentos. Como 
é lóxico, esíxcseUe máis dilixencia no desempeño do seu ministerio. Pero o crego tirnlar desea parroquia non chegou 
a modificar o seu plano de craballo malia asordes arzobispais, pois continuou sen realizar cerimonias de bautismo, 
polo menos nesra parroquia de Berdoias (ignorarnos se as fom en Berdeogas, a parroquia matriz), pois scgue scndo o 
vicecura o asi nanre das seguintcs pan idas. Na visi ta de 1729 ordénase que su cumpra co auto de visita do arccbispo 
Esgueva, pero o párroco seguíu facendo caso omiso; os vicecuras Ignacio Garda primeiro (ara 1738) e Juan Francisco 
de Liñares despois continuaron ocupándose case en exclusiva dos bamismos e da redacción das partidas. 
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condenación eterna. A Igrexa pretendía con iso extremar a vixilancia moral sobre os 
seus membros, mesmo a custa de estigmatizar os inocentes fillos naturais desde o seu 
nacemento. O s párrocos serán os encargados de vixiaren o comportamento moral 
dos seus fregueses e freguesas, de xeito que esta disposición de indicar na partida de 
nacemenro a lexitimidade ou ilexitimidade do neonato concorda cos mandatos de 
visita dos Libros de Fábrica parroquiais do séc. XVIII, nos que reiteradamente se !les 
indica ós párrocos que impidan que as mozas solteiras vivan soas - ameazándoas coa 
expulsión das freguesías, se fose preciso- e, sobre todo, que non se consintan que se 
celebren "iladas, molinadas y panderadas" en casas particulares, reunións festivas das 
que se deducía que darían pé a encontros sexuais de mozos e mozas. 

O ceno é que os curas non proporcionan moita información nas partidas de 
bautismo dos ilexítimos, quizais porque moitos deles non estaban libres de culpa: de 
todos é sabido que moitos <lestes ilexítimos eran fillos de cregos. "Cuando se silencia 
la identidad del padre es porque se trata de 'una persona privilegiada', por lo común 
un eclesiástico o un hidalgo" (SAAVEDRA; 1994: 264) . A muller silencia o nome do 
autor do seu preñe, "porque preama (sic) el privilegio y circunstancia de su estado a 
su propio interés" (fbidem); ás veces asegura que foi vítima dunha violación ou, se foi 
resultante do trato cun fidalgo ou - sobre todo- cun crego, arribúello "a encuentros 
casuales con desconocidos o a deslices con algún cantero o carpintero que hubiese 
trabajado en la parroquia, pues los de tales profesio nes eran notados de lujuriosos: en 
ellos 'parece que se recogió el fuego de Sodoma, por los escándalos que ocasionan', 
declaraban en 1736 los curas del arciprestazgo de Céltigos" (SAAVEDRA; 1994: 266). 

A seguinte visita pastoral é a do ano 1729, e foi realizada por D. Gregorio Posse, 
Consultor do Santo Oficio da Inquisición, no nome do novo arcebispo D. Joseph del 
Yermo Santibáñez.Jr•. Recoñeceu as partidas de bautizados e atopounas en "bastante 
forma", aprobándoas; mandou continuar igual e que se cumprisen os autos da visita 
anterior (doc. 46). 

Co novo párroco Joseph de Cervigón , no ano 1740 empézase a anotar á marxe, 
sistematicamente, os nenos bautizados falecidos nos meses ou anos inmediatos ó 
nacemento; primeiro indícase o mes e ano da morte do infante ("murió en Abril de 
1740", por exemplo) [doc. 48], e máis adiante prefírese utilizar a fórmula "murió 
este párbulo" . Polo tipo de letra -de moi boa factura, por cerro- vese claramente 
que as partidas están redactadas polo propio párroco, malia a expresa delegación 
que el fixera na persoa do seu vicecura - o presbítero Juan Francisco de Liñares (de 
Romar, un dos lugares berdoieses), precisamenre nomeado por el para este cargo
para ocuparse das cerimonias baurismais. Sen dúbida, non lles debía atraer para nada 
ós reitores parroquiais a administración do sacramento bautismal. 

As partidas iniciadas na época do ministerio do párroco Joseph de Cervigón 
poden servir de modelo para o tipo de partidas do segundo terzo do séc. XVIII; este 

" Joscph del Yermo y Sancibáfiez foi arcebispo de Sanriago de 1728 a 1737 (Guíll ... ; íbidem). 
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modelo verase enriquecido polos engadidos ordenados pola visita de 1778, á que 
fare mos referencia no scu momento. 

O modelo de partida de Cervigón (vi.x.ente de 1740 a 1778), estrutúrase do 
seguinte xeito (véxase, como exemplo, o doc. 48) : 

Modelo de partida de bautismo de 1740 a 1778 

- á marxe, o nomc do bautizado, sen ningt'in apelido37
; 

- a data do bautismo: día, mes e ano (escrita con letra ó completo); 
- o nome do crego q ue se encargou de administrar o sacramento: xa o propio párrroco, xa omro 

eclesiástico·18
; 

- a fó rmula "bau ticé solemnemente":J9¡ 

- lugar onde se realizou a ccrimonia sacramencal40
; 

- sexo do bautizado (neno ou nena), sen aínda dicir o seu nome; 

- data de nacemento do baurizado/a4
' ; 

- aclaración de se o filio/a é lexítimo/a ou ilexíti.mo/a42
; 

- nome do pai e da nai, co scu apelido4
\ 

- lugar da parroquia onde teñcn a veciñan·¿a os pais; 
nome de pía do bautizado/a, sen uingt'm apdido, introducido coa fórmula: "púsele nombre ... "44

; 

- nome e apelido do padriño e da madriña45; 

- se os padriños son veciños da mesma parroquia ou non, e, ás veces, o lugar concreto onde moran; 

- advertencia formal do parentesco espiritual que adquiren~6; 
- si natura do párroco en primeiro lugar (á esqucrda), e despois a do crego oficiante (á dereira), no 

caso de non ser o titular da parroquia o que administre o sacramento. 

·" No caso de non sobrevivir a primcira etapa <la síia vida, levará un breve engadido ("Murió en ... " ou, ran só, 

"M urió este párbulo"). 

jK Neste último ca.•o, debe quedar claro o prevalccemenro <lo cirular <la parroquia, que simplemente delega ª' 
slias funcións nun subordinado ("di orden", "con mi licencia"); o párroco berdoiés deixa clara a súa auroridade no 
goberno da freguesía, cualificando ó preshírcro que leva a cabo moicos dos bautismos parroquiais, Juan Francisco de 
Liñares, como "mi Vicecura" ("por nombramco. que Yo, Dn. Joseph de Ccrvigon Cura y Rector propio de ellos [os 
dous beneficios <le Berdeogas e Berdoias]. le rengo hecho"). 

J9 Uc.ilizada para distinguir os bautizos con garantías sacramcnrais oficiados na pía bautismal das igrexas por un 
eclesiástico, dos bautismos de necesidade que calquera leigo podía facer nas casa.< ó dcreito de naceren as criaturas. 

40 Loxicamenre, na igrexa de San Pedro de Berdoias. 

~1 Adoiraba ser o mesmo día ou o dla anterior, pois procuráhase que recihise as augas o máis ax.iña posible, polo 
endémico pcrigo ele morte dos primciros dfas. 

<l Dásc así cumprimento ós mandatos da visita de 1726; de momento, as partidas rexeiran chamar 'ilexírimos' ós 
fillos de mulleres solceiras, preíerindo dcnominalos fillos 'miturais'. 

•J "De legítimo matrimonio", no caso ele estaren os pais casados, ou de nai soheira e pai " incógnito" (pode apa
recer posreriormenrc o nome do pai á marxe, recoñecendo o filio ou lexitimándoo ó casar coa nai). Só aparece con 
máis de un apclido -<: non moirns veces- no caso dos fidalgos. 

" Oaquela, con algunha que outra rara excepción, especialmente enrre os fidalgos (que gozaban de gran liherdade 
na escolla dos seus apclidos), os nenos tomaban oficialmente o apelido dos pais e as nenas o das nais. 

45 Co estado civil dos dous ou de un só - especialmente se un dos dous era solreiro-, ás veces tamén a relación 
de parentesco que tifian coafiliado (avó/avoa, río/tía, etc.); a.s madriñas parece que non eran imprescindibles, pois 
aparecen non poucos padrifios in solidum ('que apadriiíahan eles sós'). 

46 A cognación dalgunha.< partidas, e demais ohriga." á.' veces a de ensinarlles a dourrina ós afilla<los. 
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Cando se realizaba algún bautismo de necesidade por haber perigo de marte para 
o neno acabado de nacer, o crego podía dalo por válido ou repetilo solemnemente sub 
conditione, debido ás moitas dúbidas que os eclesiásticos tiñan respecto das fórmulas 
li túrxicas empregadas polo improvisado bautizante leigo ("y no constándome aver 
pronunciado [o padriño - o seu propio avó-, que fora quen lle botara as augas ó nacer] 
las palabras de la forma como debia") [ano 1743: doc. 50]. O crego Cervigón amasará 
pouca confianza no xeito en que se levaban a cabo estes bautismos de necesidade tan 
frecuentes ó longo de todo o séc. XVIII ("avía hechado agua en casa, por reconocerse 
necesidad, Luis Perez, su tío soltero, q[uie] n no me dio razon suficienre de aver dho. 
la forma enreramente" [Libro 2°, fol. 8, r0 ]) e en anos sucesivos optará por repetilos 
el mesmo (solemnemente ou sub conditione) na igrexa para asegurarse47• 

No tocante ós bautismos de socorro, os visitadores pastorais adoitaban lembrar 
ós párrocos a abriga de examinaren de doutrina ás parteiras e comadroas "para los 
casos en que suceda haber de dar agua de socorro, como lo pide asunto tan grave" 
(SAAVEDRA; 1994: 178, que cita libros de fábrica da diocese de Lugo). A auga de 
socorro aplicábase a moitos nenos cando aínda se atopaban no ventre da nai ou 
tan pronto sacaban unha man ou un pé, por temor a que morresen sen estaren en 
condicións de entraren no ceo. 

Na visita pastoral de 1741, realizada polo bispo de Avaren, D. Lorenzo de 
Taranco y Musariera, no nome do arcebispo composrelán D. Manuel Isidro Orozco48

, 

apróbanse as partidas e non se dá ningunha orde nova (doc. 49). O mesmo acontece 
na visita de 1745, que realiza o cóengo maxistral da catedral de Santiago D. Joseph 
Francisco Lossada y Quiroga no nome do Deán e Cabido compostelán, pois a sede 
arcebispal estaba daquela vacante (doc. 51). 

O párroco Cervigón non tiña por qué modificar, xa que logo, o formulario das 
súas partidas nin aumentar nelas máis datos. Durante o seu ministerio dáse remate ó 
primeiro libro de bautizados de Berdoias e iníciase o Libro nuevo dela iglesia Pan·oq'. y 
feligrisía de San Pedro de Berdoyas, Aneja ala de Santiago de Berdeogas, que empieza con 
la Partida de Pedro Antonio, hijo Legítimo de Raymundo Barrientos y de Pasqua Vazquez, 
dejando en blanco este folio, y ef siguiente, para resguardo de los demas, en 22 de Agosto 
de 1746 (trátase do Libro 2° de bautizados, de 226 folios, que vai de 1746 a 1818). 

Neste Libro 2°, e desde 1746 a 1760 (ano probable do seu falecemento), aparece 
este párroco asinando máis veces en soli tario as partidas; continúa sen variar o 
form ulario e sen incrementar os datos. Durante o seu ministerio bautizáronse case 
todos os fillos e filias dos fidalgos de Boallo, Rodrigo Sancho de Leis y Vermúdez e 

'
7 A comprobación de que os bautismos de urxencia utilizaron formas litúrxicas válidas aíncla seguirá vixence a 

flnais do séc. XIX; nunha panida de 1874 clise o seguinte: "padrinos ldc Lorenza l'érez] Simon Pércz y su muger 
Lorenza Camaiio: esca fue la que suministró el agua de socorro y de ecsaminada resultó ser válido el bautismo" (libro 
1°, fol. 99, a0 ). 

•s Manuel Isidro Orozco Manrique de Lara foi arcebispo de Santiago de 1738 a 1745 (G'ufn ... ; íbidem). 
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Josepha de Samiyán y Valdivieso, que desde 17 49 deixaran a parroquia de Soesto pola 
de Berdoias. Foi el persoalmente quen oficiou todos os bautismos dos numerosos 
fillos deste matrimonio fidalgo: de 1749 a 1558 (ver docs. 52, 53, 54, 56, 57 e 58); 
só faltou ó de Luis Vizence Theodoro (1758) por atoparse ausente (doc. 59) . Dos pais 
indica o lugar onde eran veciños, Boallo, pero nada di respecto á procedencia dun 
e outro , pois ningún dos dous nacera na freguesía: don Rodrigo Sancho nacera en 
Soesto e dona Josepha procedía das montañas de Cantabria. 

Por outra banda, continúa anotando á marxe os infantes morros párvulos -tres 
deles dos moi prolíficos fidalgos de Boallo, por cerro-, e semella que ten cerro reparo 
ou cargo de conciencia - pouco probable para o pensamento da época- en cum.prir 
co mandato dos visitadores de indicar a ilexicimidade dos fi llos de mulleres solte1ras: 
ou non os houbo durante o seu longo ministerio -certamence improbable- ou se 
os houbo non os pasou 6 libro, pois case todos os consignados nas partidas son 
fillos lexírimos de lexítimo matrimonio. É verdadeiramence estraño que, ó contrario 
doutros curas da época, este párroco procure evitar escribir no texto da partida nada 
respecto á "ilexitimidade" dun neno filio dunha muller soltei ra; repárese na partida 
do doc. 55: diseque baucizou solemnemente un neno, Juan, "hijo de María Yarda, 
soltera hija legítima de Machías de Lagoa y de María Varela su muger ( ... ) y de 
P[adr]e incógnito"; á marxe indícase que o nacido "se legitimó" polo casa.mento dos 

seus pais 
No tocante ós fillos de nais soltei ras, polos anos seguinces á marte do párroco 

Cervigón, prefírese denominalos fillos "nacurais" no canco de fillos "ilexítimos", que 
será como se diga anos despois. Véxanse as partidas de fillos naturais por esca época 

(docs. 62, 64 e 65) . 
Tras a morte de Joseph de Cervigón, durante o ano 1760 o que fo ra o seu 

vicerreitor, o berdoiés Juan Francisco de Liñares, exercerá como cura ecónomo. En 
1761 entra un un novo párroco, Miguel Angel Vermildez (sic), rexencando a freguesía 
deica J 773. As partidas seguen o esquema da época do párroco anterior, coa única 
novidade de que á marxe, acompañando o nome do bautizado/a, aparece agora o 
lugar da parroquia onde viven os país (Berdoyas/Berdoias, [Lugar da] Bouza, Sea. 
Xptina./Sta. C hristina, Boallo, Romar, Grixoa/Grijoa/Grigoa, Casa Nova, Pena do 
Frade, Petón, Rego [dos Podres]). O presbítero Juan Francisco de Liñares - do que 
non consta que seguise sendo vicerreitor (e si "patrimonista")- segue oficiando a 
maior parte dos bautismos por orde ou licencia do párroco. 

En 1766 cen lugar outra visita pastoral: a do prior da Colexiata da Coruña, 
D. Antonio Crisóstomo Montenegro Páramo y Ossorio, que ven en representación 
do arcebispo de Santiago, D. Bartolomé de Rajoy y Lossada49

• Poucas navidades 
respecto a novas directrices para as partidas bautismais (doc. 63) : 

"Banolomé de Rajoy y Losada foi arcebispo de Santiago de 1751 a 1772 (Gula ... ; íhidem). 
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que se observe o mesmo método que se viña observando, 
que se pasen as partidas 6 libro o mesmo día en que se fan os bautismos 
(quizais para evitar os esquecementos), e 
que se folíe con letra e non con algarismos este libro segundo de bautizados. 

Este visitador deixou por escrito nos libros de fábrica doutras parroquias 
(ignoramos se no desea tamén) uns mandatos moi rigoristas dirixidos ós párrocos 
para que esces vixiasen estreicamence o comportamenco moral da mocidade das súas 
freguesías -especialmente das mozas-, prohibindo expresamente as foliadas que se 
facían en casas particulares co adaxo das fiadas e calquera outro tipo de traballos 
comunais propios do mundo rural galego (as muiñadas tamén aparecen incluídas), 
porque entendían que nestes encontros festivos da mocidade derivaban sempre 
en relacións sexuais pecaminosas50• Por iso chama a atención que neste libro de 
bautizados non deixase este visitador por escrito ningunha recomendación de tipo 
moral (sobre as nais solteiras, os fillos ilexítimos, ecc.) 51 • 

50 Sirva como masera do cdo moral ista desee visitador enviado polo arcebispo B. de Rajoy o que deixa por escrito, 
camén en 1766, no libro de fábrica de Gándara (ac1ual concdlo de Zas): "Que no consienrn [o párroco) que 11101.as 
solteras que vivan a solas, y si amonesradas no se pusieren a servir, ó en comp3. sin sospecha, auxiliado dela Jusri•. las 
echad fuera dela fra. Que assim0 • no consienta el qe. se junten las mozas de noche á iladas ni Panderadas, mult;ln
dolas, y alos dueños ddas casas que las consien1an en quacro rs. has1a quesc evite semejante perjudicial concurrencia" 
(Libro de Fdbrica de Gtindrmi, 1756- 1802, fol. 24, aº). 

Véxase tamén o que deixou escrito este mesmo ano en Sera111es (parroquia anexa de Laxe): "Assimismo, y en aten
ción de haverse informado a su mrd. de el escándalo, y ruina espiritual, que se sigue, y experimenta, de concurrir las 
mozas de día y noche á ayudar a los Catalanes ala Villa de Lage en el réproho exercicio, que llaman la espicha, usando 
de ellas a su voluntad con conocido deerimento y pérdida de sus almas, para remedio de can grave daño manda su 
mrd. que ninguna moza baya, ni concurra de noche a semejante exercicio de la espicha, ni orro alguno coma! que 
dho exercicio en lugar pt'iblico y escando mucha.s ju111as. Y a la que execu1are lo contrario de lo aquf prevenido, el 
Cura, auxiliado de la justicia secLLiar la pondrá en la cárcel, y tendrá el 1[iem)po que le parezca conveniente mulnln
dola.s, y a los Padres respectibos en ocho rs. vellón procediendo cambien contra ellos por el mismo rigor de semejante 
concurrencia" (Fdbrica de Serames 1726-1852: fol. 82 aº e r" - 83 a" e r" [citado en LEMA SUÁREZ; 1993a-1 l I: 
673]. Os cacaláns eran os Dornénech, fomentadores da pesca procedentes do Principado e instalados na vila por esca 
época; a espicha era un dos trabal los da salgadura do pcixc. 

51 l.oxicamcme, o visitador de 1766 non fada máis que seguir un ha liña establecida polos anteriores visitadores do 
séc. XVlll, tendente a reformar os para eles viciados coscumes morais do conxunto da poboación. Xa vimos algunhas 
disposicións de principio de sécLtlo, vexarnos agora oueras de mediados da centuria: na súa visita de 1741 a Soesm 
(acw al concello de Laxe), o visitador deixa ordenado por escrito que se muhase con medio ducado a aqudes veciños 
que se negasen a acompañar o Viático á casa dun enfermo (Fdbrica de Soesto, 1740; fol. 8, r" [citado en LEMA 
SUÁREZ; 1993a-III: 697]); na visira de 1745 a Canduas (actual concello de Cabana) déixase ordenado que "ningún 
homhre de qualquiera estado que sea entre en la igl[esi)a. con pelo a1ado ni con redilla y las mujeres cuhicrras con 
sus erajes cumplan lo unu y lo otro pena de excomunión lace s[encen]tia y un ducado a cada uno" (Fdbrict1 de Ca11-
d11as, 1721; fol. 39, aº [citado en LEMA SUÁREZ; l 993a-III: 649]). Posteriormente, a finais de século, na visita de 
1791 danse normas con respec10 ó comporramence que deben ter no; templos homes e mulleres, separados uns das 
muras: "Asimismo manda [o visitador[ qe.los feligreses a.sistan con el mayor silencio, compostura y veneración al Seo. 
Sacrificio de la Mis-a, y mas Oficios divinos, separados los hombres de las mugeres, acomodándose estas en el cuerpo 
de la iglesia, y sus capillas; y aquellos en la tribuna, capilla maor y sacriscia, donde perfeccamenre unos y otros ven el 
tabernáculo( .. . ) a los con1ravenmres ( ... )se les mulre por la primera vez en un real cada uno( ... ) y si contumaces, o 
rebeldes insistieren en rnn perniciosa mezcla de hombres con mugeres en el templo divino, dará cuame a la Justicia 
jurisdiccional para que proceda a la exacción de la pena ympucsta, y pugnición de la rebeldía opuesta a la brillamez 
de la mística religión Christiana" (Fdbrica de Cemllas, 1745; fol. 105 aº e r" [citado en 1.EMA SUÁREZ; 1993a-lll: 
637]). 
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A foliación con letra é precisamente a única que aparece oeste libro, sen que 
quedase rastro ningún doutro cipo de foliación con algarismos. Nas partidas 
posteriores a este ano non observamos variacións subscanciais. A partir de 1768 o 
camén presbítero - residente na freguesía- Manuel Alonso Regueira, empeza a oficiar 
cada vez máis bautismos, pasando a subscituír a Liña.res. Tampouco se aprecian nas 
novas partidas deste presbítero cambios notables. 

Contra 1775, coincidindo coa entrada dun novo párroco, Francisco García 
(rexentará a freguesfa de 1774 a 1780), indícase, por vez primeira, o lugar de 
nacemento dos pais do bautizado ou bautizada (doc. 67). lsto vai ser interesante para 
o noso estudo, pois perm i tiranos saber a procedencia de varios apelidos, especialmente 
daqueles que proceden doutras freguesías. Tamén é interesante a introdución desee 
novo dato para rascrexar as árbores xenealóxicas particulares, que moitas veces tiñan 
q ue quedar por forza incompletas ó tronzarse un elo da cadea (se non se indicaba a 
procedencia dun pai ou dunha nai, no caso de non seren da parroquia, a investigación 
por forza había que dala por rematada). 

Aínda que algún dos seus axudantes non puxo tanto esmero - por exemplo, o novo 
cenente de cura, Pablo Antonio Marcote, que empeza a bautizar por volta de 1776-, o 
cerco é que Francisco García tivo un ha especial preocupación por indicar a parroquia 
de nacencia dos país, ademais do lugar onde moraban naquel momento; grazas a isco 
cónscanos que o apelido Vilarnovo, novo na freguesía, entrara na parroquia nestes 
anos procedente da afascada parroquia de San Fins de Eirón, nos confíns da Terra de 
Xallas (hoxe do concello de Maza ricos) [doc. 68] . 

A visita de 1778, efectuada polo licenciado Miguel Campo Quevedo por encargo 
do arcebispo de Santiago, Francisco Alejandro Bocanegra52 , traerá unha novidade 
certamence importante: a obriga de engadir nas partidas os nomes dos avós paternos 
e maternos, así como as súas veciñanzas (doc. 75). Como é Jóxico, este novo engadido 
nas partidas será de grande axuda para os escudos onomásticos e xenealóxicos, pois 
ter o dato dos avós paternos e maternos, así como a súa veciñanza, proporcionará 
p istas seguras á hora da reconstrución de áJ.·bores xenealóxicas. 

Con isco queda perfilado case definitivamente o esquema da partida de nacemento 
de finais do séc. XVllT e de case codo o XJX, que constará desees apartados: 

Modelo de partida de bautismo a partir de 1778 

- á manee: lugar de veciiianza da familia do baucizado, xunro co seu nome de pla (sen apelido); 
pai do baurizado (ou nai, no ca.m de esta ser solteira) ; "murió párvulo", no caso de non 
sobrevivir; 

- lugar onde se administra o sacramento (igrexa parroquial); 
- data do bautizo: día, mes e ano escri tos con letra; 

52 Francisco Alejandro Boca negra foi arcebispo de Santiago de 1773 a 1782 (Guía ... ; fbidem). 
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- oficiante do bautismo, xunto co cargo que desempeña; 

- fórmula do bautismo: "bauticé solemnemente" (co engadido de sub conditione, no caso de haber 
previamente un ball[ismo de ncccsidade); 

- sexo do bautizado sen dicir aínda o seu nome; 
- nomc e apelido do pai e e da nai; · 

- Jugar de nacemento e/ou de veciñanza dos pais; 

- nome e apelido do avó e da avoa paternos, xumo coa súa veciñanza; 
- nome e apelido do avó e da avoa maternos, xunw coa súa veciñanza; 
- nome que recibiu o bautizado ou ball[izada ("púsele nombre ... "); 

- nome e apelido do pad riño; de ondeé veciño; ás veces o parentesco que garda co bautizado/a; 
nome e apelido da madrina; de ondeé veciña; ás veces o scu parenresco co bautizado/a (pode 

non haber madriña, no caso de apadriñar só o padriño: padriño in solidum); 
- advertencia que fui o oficiante do parentesco espiritual e demais obrigas que adquiren os 

padriños; 

- sinatura do párroco e, no seu caso, do crcgo ofician ce do sacramcnro (no caso de estaren as dúas, 
a do párroco é a da esq uerda). 

Coincidindo con esta disposición pastoral entrará como párroco Josef María 
Suárez Rioboo, que rexerá a parroquia durante case 60 anos (1 780-1 837)53. Co 
tempo, este eclesiástico converteríase nun personaxe importante, pois será arcipreste 
de Nemancos e deputado nas Corees de Cádiz. O s seus principais axudantes na 
administración do sacram ento do bautismo serán os presbíteros Benito Regueira (de 
1780 a 1815), Andrés Baltasar de Leis y Caamaño (de 1811 a 1829), Manuel Benito 
de Leis (de 1815 a 1827) e Simón Manuel de Leis y Lema (de 1827 a 1850). 

No tempo en que Suárez Rioboo rexentou a parroquia, o texto das partidas non 
vario u no fundam ental: só algúns engadidos que nos permiten ter algunha in fo rmación 
máis da vida dos anónimos veciños de Berdoias por estas décadas finais do Século das 
Luces. Esces engadidos - moi breves- son prod uto máis ben da colleica dos presbíteros 
que do párroco, e por eles ternos noticia da existencia dunha emigración -quizais 
escasa- a Madrid (docs. 78 e 79) . Pero o presbítero - Beniro Regueira- ben seguro 
que quixo transmitir outro tipo de mensa.xe con ese breve engadido que introduce na 
redacción da súa partida: quizais se fixo eco dos bulebules que corrían pola freguesía 
(el habería de ser dos mellor informados, sen dúbida), pois non deixaba de ser estraño 
que unha muller casada dese a luz dúas veces en anos consecutivos (1 797 e 1798) co 
seu marido ausente nunha cidade can afastada. Podería pensarse que a emigración era 
temporeira e que o esposo volvía de ano en ano (o feico de que o segundo dos nenos, 
Marías, fose apadriñado polo irmán do home así o pode dar a entender), pero nese 
caso o oficiante non se teda molestado en matizar a ausencia do pai legal daqueles dous 

SJ Dura1.ne o longo pcdodo en qlle Josef M•Suárez Rioboo estivo á fronte das parroqllias de Bercleogas e Berdoias, 
polo arceh1spado de Sa11C1ago pasaron os scgu intes prelados: Sebastián Malva r y Pi nto (1 783-1795), Felipe Amonio 
Fcrnández Valle¡o (1 797-1800), Rafucl Múzqu i:i; Aldllnate (1801-182 1) e Fr. R.1fael de Vélez (1825- 1850). Entre 
182 1 e 1825 foron clixidos, Sllcesivamence, como arcebispos de Santiago Juan García Benito e Simón Antonio de 
Rcnrería, pero finaron antes de tomaren posesión [Gufn ... ; 1965: 80]. 
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infantes; a info rmación que nos está transmitindo non é sublim inal, senón diáfana, 
pois á marxe só indica o nome da nai e no texto non di que o marido ausente sexa o 
pai das dúas criaturas, senón unicamente que a nai é a súa esposa. A función que a 
superioridade lles asigna ós cregos de gardiáns da moralidade pública dos membros 
da súa comunidade, lévaos a permitirse a liberdade de dei.xaren por escri co noticias 
coma estas que na linguaxe de hoxe d iríamos que só afectan ávida privada das persoas. 
Daquela, ranco ou máis que agora, a honra das persoas ocupaba un lugar importante. 
Ó longo do séc. XIX, na que se acrecentará a emigración galega -á América, sobre 
todo- haberá algún outro caso de filias de "viúvas de vivos" (doc. 93). 

Así como acopamos noticias deste tipo, interesantes desde o punco de vista da antro
poloxía social e da hiscoria da vida privada, pouco podíamos supoñer que no texto das 
partidas, de cl i.xés tan encorsetados, podiamos acopar cenas informacións interesantes 
para a hiscoria poi frica. Estamos a falar do propio párroco berdoiés, Josef Mª Suárez 
Rioboo, que resulcou ser un personaxe 'histórico', pois o seu nome figura na nómina 
dos primeiros deputados galegos e españois a Cortes, xa que el foi un dos 27 deputados 
que representaron ó Reino de Galicianas Cortes de Cádiz de 1810 a 1812. 

Ternos que confesar que nada sabíamos del, e foi precisamente o texto das partidas 
as que espertaron a nosa curiosidade, pois de setembro de 181 O a maio de 1812 no 
seu encabezamento fan mención da condición de deputado en Cortes do párroco de 
Berdeogas e Berdoias (Libro 2°, fol. 205, rº - fol. 209, rº). O seu presbítero Benito 
Regueira é quen redacta estas partidas, iniciándoas da seguinte maneira: 

"En la Parroquial Yglesia de Sn. Pedro de Berdoyas a quatro dias del mes de sepciembrc 

de mil ochocientos y d iez yo Dn. Ben ico Regueira P[resbíte]ro escusando al Sr. Dn. 

Josef Maria Suarez Rioboo Rector d e ella y su Principal, Arcipres te de este Partido de 

Ncrnancos y Diputado po r esta Provincia de Santiago a (unca de C ortes d el Reino 

bautizé ... " (doc. 85) [o subliñado é noso] . 

Ignoramos qué méritos tería este párroco rural para ser un dos sete deputados da 
extensa provincia de Santiago en Cádiz. Polo mesmo texto das partidas sabemos que 
en 1809 fora nomeado arcipreste de Nemancos, o que lle ourorgaba cerra aucoridade 
sobre os cregos de todo este extenso arciprestado do extremo occidental de Galicia 
(do actual concello de Camariñas e parroquias occidenrais do de Vimianzo a Fisterra, 
pasando polos concellos de Muxía, Dumbría, Cee e Corcubión); polo menos 
desempeñará este cargo ara despois de 1818. Pero no terreo político, nada se sabía 
del, e non é que non tivese oportunidade, pois en 1809 tiveron lugar enfrontamenros 
de partidas de paisanos nemanquenses, soneiráns e xalleiros contra dous rexementos 
de soldados franceses que se desprazaran de Santiago a Cee e Corcubión, incendiando 
o día 13 de abril estas vilas, que fo ron vilmente saqueadas54

. 

>4 O nome do párroco JosefMaría Suárez Rioboo non aparece por ningures nas crónicas que narran os enfronta
menros concra os franceses na Cosca da Marce durance a Guerra da independencia, mal ia que as súas parroquias de 
Berdeogas -onde se sitúa a ca.'a reicoral- e Berdoias ca.,c quedaban no 'olio do furacán'. fu improvisadas partidas de 
paisanos desras comarcas que se enfroncaron ás rropas francesas foran recruradas por dous cregos: Pedro Lapido -de 
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JosEF Mª SuÁREZ R1oaoo, PÁRROCO DE BERDEOGAS E BERDOJAS, 

DEPUTADO NAS CORTES DE CÁDIZ (1810) 

BARREIRO FERNÁNDEZ (2001-1: 662), ofréccnos unha breve biograRa de Josef M• Suárci 
de Rioboo, que foi párroco de Bcrdeogas e Berdoias de 1780 a 1837. Naceu en Samo Estevo de 

Goiáns (comarca de Bergamiños) e esrudou Filosofía e '!Colox!a na Universidade de Santiago. En 

1773 obrivo o grao de hachare! en Filosofla. A úlrima noticia que se ren dos seus estudos é de 1778, 
ano en que cursaba quinto de Filosofía (Bam:iro supón que non rematou a licencia en Teoloxfa, 

segttra.mente porque obrivera un beneficio eclesiástico que morivaba o abandono da uaiversidade). 

Convocadas en maio de 1810 a.~ Corres na cidade de Cádiz pola Xunra de Rexencia, foi el, sen que se 
reña coñecemenco do, seus méritos, un dos 27 depurados do Reino de Galicia enviados a das (7 pola 

provincia de Sanriago, á que el representaba). Sábese que asistiu á primeira sesión (24 setembro de 
181 O), pero non consta que participase para nada en ningu11ha das oucras, pois n in sequern aparece 

votando na do 19 de om ubro sobre o proxecro de liberdade de imprenta. O 23 de novcmbro solicitou 

licencia para volverá súa cerra por asuntos persoais. X.1. en Galicia volveu solicicar prórroga en maio de 
181 1 para permanecer na st'ta casa reitoral de Berdeogas por motivos de salide. Xa non retornarla ás 

Corres nin xuraría a Constitución, pois o 18 de marzo consta encre os vinte depurados lexitimamente 

ausenres. "Por conscguinte -conclúe Barreiro- foi un depurado honorífico, porque non consta que 
permanecese máis de un mes nas Corres". 

Nos poucos datos que sobre el nos pu ido achegar este Libro 2° de Bautizados están os seguintes: 
que en xaneiro de 1780 xa tomara posesión dos beneficios de Berdeogas e Berdoias (Libro 2°, fol. 81, 
a0

), polo cal, as sospeitas de Barreiro de que abandonara os estudos despois de 1778 eran arinadas. 

O escaso tempo que botou en Cádiz - rres meses como máximo- coincide coas tres primciras 
partidas de bamismo nas que falra a súa sinarura ó lado da do seu vicerrcitor Benito Regueira. 

Corresponden a esra.s data.s: 4-9-1810, 26-10-1810e29-1 1-1810. Nas eres o vicecura xustifica a súa 

ausencia ("escusando al Sr. Dn. Josef Maria Suárez Rioboo ... ") pola súa condición de "Diputado por 
esta Provincia [de Santiago) a Junra de Corees del Reino". O período no que falra a súa sinacura dopé 

das part idas coincide coa súa segura estancia na cidade andalU2a: de setembro a novembro de 181 O. 
A prórroga que solicirará logo en Galicia para non volver por Cádiz e permanecer en Berdeogas "por 

motivos de saúde" debeulle aproveitar, pois gozaría dunha longa vida, xa que non fi narla ara 1837. A 

partir da parrida datada o l 9 de abril de 1811 e ara o 30 de maio de 1812 xa volve a.sinar a.~ partidas 
e desaparecerá delas a escusa relativa á súa ausencia, pcrmanecendo a alusión á súa condición de 
arcipresre e deputado (Libro 2°, fol. 205, r" - 209, 2°). 

Morquincián (acrual concello de Mux!a)- e Juan Domingo Pizpiciro -de Sama Ux!a do Ézaro (actual concdlo de 
Oumbrfa)-; ª'crónicas ramén falan de pasada de cerco protagonismo dos crcgos de Salio - Vicente Aldao, comisiona
do para ir fa lar co Marqués de la Romana-, Oumbrfa e Cee, e de frades como José Verjano e Juan Pérez, pero m nin
glin momenco aparece o nomc de Suárez Rioboo, quen parece que foi arteiro para pasar o máis desapercibido posible. 
A calquera vecino de Berdeogas e Berdoias terfalle que ser imposible permanecer alleo ó que estaba pasando, pois 
por escas dúas parroquias forzosameme civcron que cruzar as partidas de paisanos armados ó mando de Lapido, que 
primeiro se apostara en Vilastosc -parroquia s iruada ó oeste de Berdeogas e Berdoia.,, lindeira coas dúas-, en espera 
de que por alí pasasen uns 600 soldados franceses desprazados a Canuriñas, para marchar lago, o 12 de abril, unha 
ve1. recibidas armas por mar, cara a Paizás (Cambeda), onde situou o seu cuarrcl xcral. Para chegar a Paizás, Lapido 
forzosamcme rivo que acravesar rerrirorio hcrdoiés, e non habería de pa.<ar moi lonxe da casa rcitoral de Berdeogas (a 
un quilómetro ou dous como máximo); logo marcharía o día 13 de abril en dirección a Baíñas e Ponte Olveira coa 
intención de imped.i1· o paso, na ponte sohre o río Xallas, clunha columna de 2000 infuntcs e 200 d ragóns franceses 
desprazada desde Sanriago. Ese 13 de abril foi o día farfdico do incen<Üo das vi las de Corcubión e Cee polas tropas 
napoleónicas [MAYÁN (1999: 369-386), PORTELA (1964: 168 e ss.)J. 

Quizais Suárez R.ioboo se librara da ira gala por un acordo que debeu establecer cos invasores, ós que fornecerfa 
de carros de palla para os cabalos a cambio de quedaren as súa.~ parroquias rranquilas. No Libro 2° de Fábrica de 
Samiago de Berdeogas (fol. 141 aº) aparece a scguincc nota: " l'or un recibo firmado de rodos los vecinos dado a fauor 
deesre Fabriquero en Mayo deestc afio resulta haberen tomado del caudal dela Fabrica quinientos rrs. para pagar los 
carros de paja qe. a orden delos franceses les obligaron presemar en la Coruña que ajusraron a dinero" (asinan esra 
nota o 15 de dccembro de 1809 o párroco JosefM• Suárez Rioboo e o fabriquciro Domingo Amonio de Lcis). 
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Por estes primeiros anos do séc. XIX, aínda que tímidamente, empezan a 
aparecer algunhas mulleres co apelído do pai e non da nai; en 1804 a nai dunha 
bautizada Quana), Victoria Pedreira, dise que era filla de Nicolás Pedreira e Patricia 
dos Santos, naturais de San Martiño de Ozón (Libro 2°, fol. 189 rº - 190 aº). Este 
dato confirmase en 1809, pois volve aparecer a mesma muller co mesmo apelido e 
co mesmo pai e nai; non se trata, polo tanto, dunha equivocación (Libro 2°, fol. 201, 
aº). Neste mesmo ano 1809, Elena Perez, muller de Juan Canosa e nai de Manuel, 
leva o apelido do avó materno: Josef Perez (a avoa materna chamábase María de 
Lema) [libro 2°, fol. 201, rº]. 

Quizais se traten de simples anécdotas, pois nas demais partidas séguese o 
costume secular: apelido paterno para os fillos, materno para as filias. 

Así e todo, contra 18 16, 1817 e 1818 xa aparecen cada vez roáis (afnda que moi 
tímidamen te) os apelidos paternos acom pañando o nome de pía das filias: en 1816 
aparecen como padriños de Juan o seu avó paterno Manuel Canosa e Juana Canosa, 
a fi lia <leste [Libro 2°, fol. 219, a0

]. N unha partida de 1817 os pad riños son pai e fill a 
(Angel Caamaño e Rosa Caamaño y Canto), e esta leva como primeiro apelido o do 
pai e de segundo o da nai (doc. 86). Con todo, aínda se segue maioritariamente o 
vello costum e. 

Por este primeiro terzo do séc. XIX tamén se aprecia un incremento dos avós 
e avoas como padriños de bautizo, especialmente os da casa; o feíto de que se diga 
en bastantes partidas que algún destes avós ou avoas xa é defunro - especialmente 
os primeiros-, é un síntoma máis da curra esperanza media de vida da época: cando 
algún matrimonio ten o primeiro fillo, algún dos avós xa non existe. 

O 15 de abril de 1818 empézase un novo libro de bautizados, o terceiro, que 
vai desde esta data ó 9 de setembro de 1855; consta de 121 folios escritos e 16 máis 
en branco, que quedaron sen cubrir (non sabemos por qué). Ó final do libro hai 
dous folios escritos, nos que se conteñen mandaros do arcebispo compostelán de 
1846 comisionando ó párroco para que investigase a partida de bautismo de dous 
individuos: Antonio Romero e José Canosa. 

O 17 de maio de 1827 ten lugar a visita do arcebispo Fr. Rafael de Vélez ó 
arciprestado de Nemancos. Neste Libro 3° recóliese esta Visita, datada en Corcubión, 
onde debeu ter lugar a reunión xeral do arcebispo cos cregos nemanqueses. Non 
aparecen normas específicas para as parroquias de Berdoias e Berdeogas, remitíndose 
ós autos xerais de visita e os das anteriores (doc. 87) . Non obstante, no Libro de 
Veredas55 doutras freguesías da Terra de Soneira (Gándara e Carreira), si aparecen 

" No Libm de Veredas recollíanse as circular~ e decretos que o arcebispo Fr. Il:tfael de Vélcz d irixía ós párrocos da 
slÍa arquidiocese. Moi cas das síias "veredas" eran de marcado cadcter político -de orientación absolutista, loxicamen· 
te·, nas que se fomentaba a obediencia cega ó rei absoluco Fernando VTI e se instaba ós párrocos a que vixiasen se nas 
sths fregucslas habla grupos liberais ou loxas masónicas. Vélez, xumo co seu ímimo secretario Ventura Castañeda, 
foi preparando o clero diocesano en fuvor da receptividade do irmán do rei, Carlos María Isidro, e da causa carl ista 
(BARREIRO; 1976: 52). Ademais da orientación política, nas slÍas Veredas tamén hai disposicións de cipo moral 
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algunhas disposicións específicas respecto ós baurismos e ás partidas; faise fincapé 
en que procuren administrar o sacramento os propios curas párrocos - e non os 
vicerreirores e outros cregos, sobreenténdese (quizais para salientar a importancia 
deste sacramento)-, e que o fagan o máis axiña posible despois do nacemento, pois 
considerábase moi grave que algún neno morrese sen bautizar; respecto das parcidas, 
insístese en que se redacten de inmediato unha vez celebrada a cerimonia sacramental 
-tal vez para evitar os esquecementos, que debían ser moi frecuentes-, e nelas debe 
constar o día do nacemento e o lugar onde se bautiza (é dicir, en qué igrexa: é de 
supoñer que para evitar os bautismos de necesidade nas casas) [doc. 88] . 

En suma, que o arcebispo Fr. Rafael de Vélez non introduce ningunha novidade 
substancial respecto á redacción das partidas de bautismo, que van continuar en 
principio co esquema da visita de 1778 (doc. 75). 

Cambios na década 1830-1840: apelido do pai tamén para as mulleres, 
xeneralización do sufixo -ez nos apelidos antroponímicos, desaparición das 
preposicións entre nome e apelido, etc. 

Con todo, quizais motivados sobre todo polos cambios administrativos civís da 
época -as reformas in iciadas polos gobernos liberais en 1833- irnos apreciar pouco a 
pouco unha serie de cambios relativos á grafía dos apelidos e á súa ordenación despois 
do nome de pía. 

Durante este primeiro terzo do séc. XIX algúns apelidos de orixe antroponímica 
aínda seguen rematando no sufixo - es (A/vares, Fernandes, Gonzales, Peres, Sanches, 
Suares, Vasques) [doc. 89], pero xa desde o século anterior este remate non era unha 
constante, pois alternaban cos rematados en -ez (Álvarez, Ferndndez, Gonzdlez, 
Pérez, Sudrez, Vásquez I Vázquez). Apreciamos unha xeneralización practicamente 
definitiva do sufixo -ez a partir de 1832 (doc. 90). 

Contra 1834 xa empeza a xeneralizarse que tamén as mulleres comen o apelido 
do pai: nunha partida do 21-3-1834, o presbítero Simon Manuel de Leis bautiza 
unha nena filia de Domingo Antonio Romero y de Benita Trillo, neta pola nai de 
"Andres Trillo y Juliana dos Santos" (Libro 3°, fol. 45, r°) ; o 24-3-1834 o mesmo 
oficiante bautiza un neno filio de José Alborés e Rafaela Ramos, neto pola nai de 
"Ventura Ramos y Catalina dos Santos" (Libro 3°, 46, aº), etc. Non se dá en todos 
os casos, pois o mesmo oficiante a 30-3-1834 bautiza un neno, de nome Manuel 
Simón, filio de Pedro de Lema e de María del Rio, e neto pola nai de "Pedro Torreiro 

para reformar os. cosrumes "desordenados" dos fieis, seguindo a liña dos vi sitador~ do séc. XVIII: "Para que la.< 
costumbres puhlicas se reformen y nosotros hagamos cuanto esté de nuestra pane en la salvación dd as Almas que se 
nos han encomendado llenando nuestro ministerio por codos los medios posibles, mandamos a todos los S.S. curas 
que en la prima. semana de quaresma bagan y tornen una información. reservadas delas rn ugeres que viven de sus 
cuerpos, delos mauimonios desunidos y que vivan con escandalo delos que esten amancebados delos que dan dinero 
á usura del~< rnugeres que sedán a pronosticar 6 decir las cosas ocultas por medio delas carcas ó qualq>. otro feligrés 
suyo que viva malamce. o de qualqr. pecado puhlico ( ... ) [Libro de Vtredns de Gd11d11m e Cmreirn, 1827; s/f]. 
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y María del Río" (Libro 3°, 46, aº e rº); o 26-5-1834 bautiza u~a n:,na, _Florentina 
Manuela, filia de Francisco de Pazos e Teresa Pérez, neta pola nat de Lms da Costa 
y Andrea Pérez" (Libro 3°, 46, r0

)
56

. 

Tamén empezan a aparecer os dous apelidos, especialmente nas mulleres: 
Dominga Barriencos y Varela, madriña dun bautizado de 1835 (Libro 3°, fol. 51, 
rº). 

As novas divisións administrativas oficiais, tras a creación das provincias polo 
ministro Javier de Burgos, tamén se rexistran nas partidas, pois a partir de 1836 
aparecerá durante uns anos a "Prob[inci]a de la Coruña" (doc. 91). Debeu hab~r 
un ha contraorde deste o Arcebispado, pois a partir de 1839 desaparece esta referencia 

(Libro 3°, fol. 79 aº e ss .). 
Por volea do ano 1838 apréciase a supresión das preposicións entre o nome e o 

apelido. A.ta este ano, e xa desde o séc. XVII, moitos apelidos de ~rixe top~nímica í~ 
precedidos das preposicións de, da, do(s): Alonso de Lema, Rodn go de Le1s, Antonio 
da Bouza, Aurelio do Monte, Patricio do O ureiro, Teresa dos Santos, etc.57

. 

Vexamos algúns exemplos dos últimos anos nos que aínda se conservaba a 
ligazón da preposición entre o nome e o apelido, nesta década iniciada en 1830: en 
12-3-1834 nace un ha nena, Josefa G regoria, "nieta por su madre de Andres Alborés, 
difunto, y Maria de Lema" (Libro 3°, fo l. 45, a0

); nunha partida de 7-10-1834 
aparece un pai chamado Jorge de Leis, filio á súa vez de M iguel de Leis (Libro Y, 
47, aº); nunha partida de 4-3-1835 aparece unha avoa e madri ña chamada Josefa 
dos Santos (Libro 3°, 49, aº) ; o 31-11 -1835 bautízase un nena fillo de José de Lema 
;;eto de Manuel de Lema (Libro 3°, fol. 52, rº), e o 8-4-1 836 outro neno filio de 
Pedro de Lema e neto de Pedro de Lema (Libro 3°, fol. 54, aº) . O cambio empeza a 
producirse contra 1838, na pluma do mesmo presbítero, Simón Manuel de Leis y 
Lema: o 11-5-1838 bautiza un neno, José Mª, fi llo de José Tourifián e de Genobeba 
Sancos, neto por parte materna de Juan dos Santos, d ifunto, e de Antonia Lema; os 
seus padriños foron Pablo Leis e María Ca.amaño (Libro 3°, fol. 59, aº); en 28-9-
1838 bautiza unha nena, Manuela, fi lia natural de Teresa Santos, neta de Manuel dos 
Santos e Casam ira [sic] do Outeiro (Libro 3°, 64, r0

) . Como se pode ver, precedendo 
os apelidos Santos, Lema e Leis xa non aparece a preposición que non faltaba nunca 
nos anos anteriores. No doc. 92 xa aparecen Lemas sen a preposición de, que nunca 
faltaba ata aquelas datas58

. 

,. Os subliñados son nosos. 

)7 ·Cando se empezaron a suprimir as prcposicións entre nome e apelido? Non ternos conscancia cerca dist~. Un 
Jos ~áximos especialistas galegos accuais en antr~ponimia e. toponi'?1ia, G. _ _Navaza, _rnmpouco l~g;ara pre~ts:u o 
momento concreto en que se produciu csre cambio; nun amgo _<le <l1vulgac1on de ha~ un~ anos d'.c1a o seg~•nr.e 6 
respecto: "Se ben a perda Ida preposición] puido producirse en diferentes momentos hJStóricos, a sua xeneralizae16n 
deuse en época relativamente recente, e se consultámo-los datos do Catastro de Ensenada, de 1753, veremos que 
moiros apelidos toponímicos accuais mantiíian daqucla a preposición hoxe perdida" (NAVAZA; 2000: 18). 

" Sospcicarnos que tivo que haber algunha disposición oficial por esccs anos de canea reforma pa~a reg,ular o 
uso dos apclidos: primeiro o do pai e despois o da nai (ianto para home corno para nmller), a ehmmacton das 
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Por 1838 tamén se rexistran nas partidas os oficios e profesións de pais e avós. 
Como era de esperar, a maior parte dos berdoieses eran labregos (doc. 89); ás veces 
mesmo se especifica que os pais so n "de oficio jornaleros pobres" (Libro 3 11, fol. 64, 
aº) 

Contra 1850, coincidindó coa entrada dun novo párroco -/VfanueL Romero 
(1850-1880)- empeza a pofierse nas marxes o apelido do bautizado ou bautizada 
adema.is do nome, que a partir de entón xa vai ser unha constante. Con este novo 
dato xa constatamos que xa se xeneralizara definitivamente por estes anos o uso do 
apelido paterno para as mulleres (doc. 96). Completan a nómina de párrocos das 
décadas fi na.is do séc. XTX,josé Bravo Taboada (188 1-1886) e Andrés Montero Moreira 
(1893-1 918) . 

Aínda sen rematar o Libro 3° -quedaron 16 folios en branco- o novo crego inicia 
en 1856 un novo libro de bautizados que abranguerá case toda a segunda metade 
do séc. XTX, pois vai de 1856 a 1899. No esquema tradicional das partidas -vixente 
desde 1778- unicamente aparecerá unha novidade a partir de 1875: a inclusión no 
encabezamento, despois de "En la iglesia parroquial de Berdoyas'', a pertenza da 
parroquia ó "distrito municipal de Vimianzo, provincia de la Coruña" (doc. 103 e 
ss.). 

No período de cinco anos nos que o cura José Bravo rexen tou a parroquia (1881-
1886) as partidas aparecen máis sintetizadas, mellórase 111oito o tipo de letra e case 
sempre colocan os riles sobre as vocais que os deben levar (faise por vez primeira); como 
non todo pode ser perfecto, neste período déixase de rexistrar o lugar de procedencia 
dos avós e dos padrifios (Libro 4°, fol. 143, aº e ss.). A parti r de 1883 este mesmo 
párroco aumenta o volume de datos dos bautizados na marxe que encabeza a partida: 
ademais do lugar onde naceu, aparece o seu nome e os dous apelidos e o nome do pai 
e da nai (anteriormente o da nai non aparecía, a non ser que fose solteira) . Sirva de 
exemplo a nota á marxe desta partida: "Piedra del Fraile. José Pazos y Caamafio, hijo 
de Joaq uín y Andrea" (Libro 4°, 150, r0 ). 

Para o demais non vai haber cambios substanciais. 
Precisamente aquela disposición de 1788 de incluír nas partidas os nomes dos 

avós paternos e maternos, así como os seus lugares de residencia, de nacencia ou de 
procedencia, facilitaranos moito a investigación sobre a procedencia dos apelidos, 
especialmen te cando se producen cambios dunha parroquia a outra, dunha comarca 
a outra ou mesmo dun país a outro. Por esta disposición xa soubemos que o apelido 
Rey dun pai berdoiés de 1842 lle fo ra imposto na Inclusa de Santiago, en sendo 
como fara un neno abandonado (doc. 95) . Neste Libro 4°, unha partida de 1863 

preposicións, ere. Non obstante, o cofiecido Diccionario de la Administración Espaíiola (varios romos) de M. MAR
TÍN EZ ALCUBI LlA, nada nos indica ó respecto (consulcamos as seguinres voces: "Apellido de Familia", tomo 1, 
1914; "Nomhre", t. X, 1923, e "Registro Civil", t. XIII, 1930). 
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revélanos que o apelido Coo-aínda hoxe existente na parroquia de Berdoias- procedía 
dun inmigrante italiano casado na parroquia veciña de San Cristovo de Carnés, avó 
paterno da criatura que se bautiza o 29 de xuño dese ano (doc. 98)59

• 

Con todo, os cambios administrativos iniciados na década 1830-1840, 
especialmente os relacionados coa orde dos apelidos, son os que a fin de comas 
traerán algún que outro problema legal que tamén se acaba reflectindo nas partidas 
de bautismo. Véxase o caso de 1866 do paisano Joaquín Leis, xa pai de famil ia, 
coñecido con este nome e apelido durante a vida que levaba vivida, pero que na 
partida de bautismo aparecía como Bernardo Pérez; nunha nota que se pon á marxe 
das partidas de cada un dos fillos que este home tivo, que foro n uns cantos60

, xa 
se proporciona unha explicación si nxela para a incómoda confusión: na partida 
impuxéraselle o apelido de súa nai, "como entonces se estilabá', muller solteira, que 
levaba o apelido Pérez da avoa materna e non o de Leis, do avó materno; ó final, o 
nome oficial do interesado será Bernardo Joaquín Leis Pérez (doc. 101). 

Creación do Rexistro Civil (1870) 

C hegados a este punto, debemos facer fincapé na leido 17 de xuño de 1870 pola 
que se crean en España os rexistros civís, co cal os rexistros parroquiais deixan de ser 
o único medio de proba do estado civil das persoas. 

Durante esta segunda metade do séc. XIX conti nuará a preocupación da xerarq uía 
eclesiástica polo incremento dos chamados 'fillos ilexítimos' ou 'fillos naturais' (a 
partir de 1880 vol ve preferirse 'natural'). A emigración masiva dos gal egos á América 
- Cuba, Arxentina, Uruguai, sobre todo- prodúcese precisamente na segunda metade 
desta centuria, e quizais esta fose unha das causas do incremento de fillos de mulleres 
solteiras, pois eran os homes os que maioritariamente emigraban. Nunha comunidade 
tan fechada como a parroquia rural, o párroco e demais cregos estaban ó tanto de 
todo: da infinidade de nais solteiras, e tamén das nais viúvas (mesmo algunha da 

59 O apdido Coo chegou ós nosos días, e rcxísrrase tanro en Berdoias coma nalgunha parroquia da st'1a redonda. 
Nos mcmbros das familias que o levan corre a cradición de que se traca dun apclido francés, e de fcico a casa da fam i
lia Coo hcrdoiesa chámasc a Casa do Francés. Para explicar a súa incrodución disc que foi debida a que un soldado 
napoleónico quedara por escas rerras en 1809. Non ohscanrc, é sabido que en moitas zonas de Galicia codo nome ou 
apelido estranxci.ro tradicionalmente adóitase dicir que é francés. 

Sobre a orixc de cerros apclidos de o rixe escranxeira, Teresa Rodrfguez Castelao - a xa falecida irmá do ilustre 
prócer galego- dida o seguinte respec10 do apelido Cemme (o segundo da st'ia nai): "Aquí [en Rianxol dicíase que 
[os Gemme] eran de orixe francesa porque, naqueles cempos, non se coñecían máis estranxeiros cós franceses . Sen 
embargo, camén didan que ese apelido era genovés; pero non se avcriguou". O emreviscador - M. Dourado- aven
turaba que podían ser franceses de orixe iraliana, e engadfa o seguinrc: "H ai quen opina, Xavier Balear en1re eles, 
que os Gemme podían ser franceses proveniemcs daqudes 'Cen Mil Filias de San Luís' que viñcron aquí [en 1823] a 
repoñcr no trono a un rei español' (M. DOU RADO DEIRA.- Conversm con Teresa Caste!fto; Socclo Blanw Edicións, 

Santiago, 1999; p. 11 ). 
60 Aparece a nota na.< a.eras de baucismo de Andrea Leis, o 26-7-1869 (Librn 4°, fol. 71, r0), Valcntín Leis, o 13-8-

1872, María Leis, o 28-6-1874 (Libro 4'', 99 aº e r"), Manuel Leis, o 16-9-1876 (Libro 4°, J 13, a0
). 

44 

Onomástica histórica dimha parroquia galega: Be1doias (J 607-2000) 

guerra de Filipinas: doc. 107) e das mulleres casadas co seu marido na emigración 
anos e anos: as viúvas de vivos de Rosalía. Os oficiantes dos bautismos non perderán 
a ocasión de deixaren por escrito nas partidas estas circunstancias, mesmo con certa 
retranca: nunha partida de 1840 especifícase que o marido da nai dunha bautizada 
levaba ausente cinco anos no Brasil, país distante da parroquia "según voz común 
de trescientas leguas" (doc. 93). Que ninguén fose pensar que o Brasil quedaba alí 
ó lado ... En 1880 outra muller casada dá a luz estando o marido ausente en Madrid 
había tres anos (doc. 104). 

O que si debe quedar clara é a conciencia de pecado, non só no tocante ós 
adulterios, senón a toda relación sexual realizada entre unha muller e un home 
solteiros, que para a Igrexa se convertía nun deliro. Así, nunha partida de 1879, 
unha nai solteira vese na obriga de explicadle ó oficiante do bautismo da súa filla, 
con testemuñas <liante, "el motivo de haber delinguido" (sic) co pai da súa filla -
do que tamén se cita o nome-; ese motivo delituoso non era outro que a promesa 
de matrimonio que había entre os dous (doc. 103). En 1895 dense o caso dunha 
parella, curmáns entre si, que, cansos de agardaren pola d ispensa vaticana polo grao 
de consanguinidade, parece que optaron por forzaren a situación co nacemento dun 
fil io (doc. 105). 

Do texto das partidas parece desprenderse moito interese en que os país dos 
fillos naturais ou ilexítimos recoñezan a súa paternidade. En 1868, o párroco 
Manuel Romero, dá por boa unha paternidade dun <lestes fillos naturais por simple 
declaración da nai; escribe na partida o nome do suposto pai e mesmo lle impón ó 
bautizado o seu apelido (doc. 1O1). Neste mesmo ano un pai dunha filia natural vai 
onda o cura recoñecer a súa paternidade da bautizada, que nacera varios meses antes 
(doc. 102). Loxicamente, non será un caso único, senón que se repite ó longo destas 
<lúas derradeiras décadas do séc. XIX e nas primeiras do XX. 

E, falando de recoñecementos paternos de fillos naturais, ¿que pensar deses dous 
misteriosos cabaleiros franceses -dos que se fala na partida transcrita no doc. 108 
(Libro 5° de bautizados)- que na mañá do 11 de novembro de 1906 se presentaron 
ante o párroco Andrés Montero para que lles bautizase unha nena, filla, ó parecer, 
dun deles? Estamos ante un caso único de nai incógnita (fronte ós abundantísimos 
de pai incógnito). Polos datos da partida, o pai chamábase Leopoldo Clotaire Masurier 
-ou Masunier (non se le con claridade)- e estaba de dentista na vila de Cee; o 
outro cabaleiro que o acompañaba, de nome Augusto Michel Romaire, curtidor de 
profesión, fo¡ o padri ño do bautismo, e unha veciña de Berdoias - Manuela Alborés
a madriña. É quizabes a partida máis misteriosa de toda a relación de bautizados de 
Berdoias. ¿Coñecía de antemán o párroco a estes dous franceses residentes en Cee? 
¿Non preguntou máis nada, como, por exemplo, quen era a nai da criatura? ¿Sería 
quen se afirma como pai da criatura o verdadeiro pai e a anónima nai algunha muller 
comprometida - quizais casada- pertencente a unha familia da pequena burguesía 

45 



Xosé Mn Lema Sudrez 

ceense ou corcubionesa? ¿Podería tratarse dun ha nena abandonada e recollida por 
esta parella de franceses? ¿Q ue relación tiñan estes entre si? Algunha causa de forza 
maior tivo que haber para que esta parella de estranxeiros se desprazase uns 35 km 
cara 6 interior para bautizar dunha maneira case clandestina w1ha nena da q~e un 
deles afirmaba ser o seu pai: certamente, non se desexaba que trascendese o feito na 
vila onde vivían. Por outra banda, ¿porque a nena non se bautizou e inscribiu en 
Berdeogas, a parroquia principal, que era onde estaba situada a casa reitoral'. en ~ez de 
vir facelo á parroquia anexa? Son unha chea de preguntas - algunhas case de l?tngante 
novela romántica- que, loxicamente, nos quedarán sen responder; u111camente 
podemos d icir que do apelido francés da bautizada, Masurier ou Mas~nier, non 
ternos noticia de que exista nin existise na Costa da Marte, 6 contrano dou~r~s 
apelidos estranxeiros como o bretón Gweguen , que persiste actualmente en GalICia 
disfrazado palas formas acastrapadas de Juega e Jueguen. . . 

Nos oficiantes segue habendo interese por teren noticia dos descoñec1dos pa1s 
('padres incógnitos') das criaturas de nais solteiras, como aconte~eu en 1 ~~7 cun fi lio 
natmal dun canteiro - oficio itinerante-, de nome Andrés Posetro, que se presume 
sea de la provincia de la Coruña esto segun manifestación de la madre del niño" 
(Libro 3°, fo l. 59, a0

)
61

. 

A preocupación da xerarquía eclesiástica polos fillos na~urais é patente e_ronse de 
manifesto na visita Pastoral de 189962

, que tomamos do Libro 11° de baunzados de 
Vimianzo: o visitador chama a atención do párroco sobre o número considerable de 
"hijos ilegítimos", recomendándolle que predique a fin de evitar "las relaciones i,lícitas 
y reuniones peligrosas" que ocasionan a perdición das almas. (doc. 106). O parr~co 
segue de gardián do comportamento moral da súa comu111da.d~; non se camb10u 
nada 6 longo do séc. XVIII e do XIX que estaba a rematar. ~a v1s1t~ ta1~~n se orde~a 
facer un resumo numérico de homes e mulleres, fillos lexít1mos e tlex1t1mos; tamen 
en Berdoias se debeu recibir este mandato, pero ata 1918, con José García Gándara 
como párroco, non se inicia este recom o (que se fa¡ conxunto das parroquias de 
Berdeogas e Berdoias). 

61 Durancc 0 ano 1868 houbo unha cuadrilla de canreiros na parroquia ou na redonda, que na súa maioría eran 
da provincia de Ponccvedra, da Terra de Montes c;n concreto: varios foron ~adri ños de bauriz~s Uosé Manín~z Vi
llanueva, que era de San Salvador da Lama; Jesús Alvarez, que erad~ Ponte C.al<ldas; Manuel Vazquez que tamen era 
da Lama). José Lage (de Salcedo) casaría na parroquia e quedaría a v1v1r nda, ~ntroducmdo o seu apehdo na freguesía, 
co que se proba que este non procede, como sería o esperado, da cercana v1la de Laxe, senón pos1ble,'nenre de San 
Marriño de Laxe (Moraiía) [Libro 3", varias parridas, do fol. 62, aº ó 65, aº] . Enrrc 1865 e 1868 hab1a ~anteiros en 
13erdoias consrruíndo a 1orre-ca111panario da igrexa, que fora dcrruhada por un furacán en 1853,: tamen se estaba 
faccndo a est rada A Coru iia-l'istcrra, pois precisamence o primeiro dos citados, José Mart íncz V11lanueva, aparece 
documcnrado como contratista dela (LÓPEZ VÁZQU EZ; 1978: 240) . 

62 Como xa se expresa no propio ccxco da visita, era daquela arcebispo de Santiago (e dcspois cardcal). José Marcln 
de Herrera {1 889-1922) [Guín ... ; 1965: 80[ . 
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Oséc.XX 

O Libro 5° de bautizados é común ás parroquias de Berdeogas e Berdoias (no que 
a esta última se refire, vai de 1899 a 1910). Tamén é común ás dúas freguesías o Libro 
6° (1910-1932). . 

Escasas navidades neste primeiro terzo do séc. XX; unicamente a mala letra e 
peor ortografía do cura Andrés Montero, pois nas súas partidas parece haber unha 
volea arrás no tempo, especial mente contra 1916, pois rexístranse abw1dan tes gueadas 
('Grigoa', 'igo de'. .. ) e seseos (revive o sufixo - es para os apelidos antroponímicos: 
Pcres, Vasques, etc.); as faltas de ortografía son impropias dunha persoa de esrudos: 
'D unbría', 'Probincia', 'Berdoiyas', etc. (Libro 6°, fol. 71 rº - 73, aº). 

A partir de 1918 o párroco José García Gdndara empeza a facer un ha relación 
de fillos nacidos durante o ano nas parroquias de Berdeogas e Berdoias, dividíndoos 
por sexos e indicando se son lexítimos ou ilexítimos ("varones legítimos I varones 
naturales [despois: 'ilegítimos']; hembras legítimas / hembras naturales [despois: 
'ilegítimas']) . Realizarase este reconto de ano en ano ata 1951. Por ser realizado 
conxuntamente para as dúas parroquias, pouco nos pode achegar de interese para o 
noso esrudo e optamos por non reproducir os datos. A José García sucederalle como 
rei tor Jesús Tttñas (192 1-1930). 

Nas dúas primeiras décadas do séc. XX emigran a Galicia un gran número 
de serradores portugueses, dedicados á corra de árbores coas súas serras de man. 
Procedían dos distritos de Leiría e Coímbra, na súa maior parte. Moitos deles casarán 
con mozas da comarca e quedarán a vivir nela definitivamente. En 1920 rexístrase 
en Berdoias a primeira partida dun bautizado fillo dun cidadán portugués, de nome 
Eulogio Pereira Lema, fl llo lexítimo de Manuel Pereira "natural de la parroquia 
de Carvide - Leiria, Diócesis de Coimbra, Portugal" e de María Lema Valiña, de 
Berdoias (Libro 6°, fol. 114, a0 )

63. 

Ó contrario do que se estila no país veciño, os pais portugueses inmigrantes en 
Galicia adoitan transmitir o seu primeiro apelido, con frecuencia castelanizado polos 
escribáns. En 1935 nace Manuel González Espasandín, filio de Antonio González 
da Costa, de "Villa de Cuña - Portugal", e de Dolores Espasandín, de Berdoias; avós 
paternos: Manuel González e Ana da Costa, tamén de "Villa de Cuña - Portugal" 
(Libro 7°, fol. 52, a0

); segm amente o apelido orixinario do pai e dos avós paternos 
era Gorn;:alves, pero o redactor da partida non se complicou a vida e castelanizouno 
decantado. Na partida do seu segundo fillo, de 1937, Antonio González da Costa 
mesmo perderá a preposición de enlace co seu segundo apelido: aparece como 
Antonio González Costa (Libro 7°, 88, r0 ). 

61 Est:I por facer un esrudo dos apelidos incmducidos polos inmigrantes portugueses en Galicia, así como da súa 
case inmediata casrelanización, na sí1a maior parre. A este respecto dispoñcmos dunha breve pero inccresante rela
ción de inmigrantes portugueses establecidos no séc. XX en Baio e outras parroquias da súa redonda, realizada polo 
erudito baiés Braulio Astray Romero, falccido hai poucos anos. 
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Tamén aparece algún/unha emigrante retornado/a como pai ou nai dalgún 
bautizado: en ] 927 rexístrase a primeira nai berdoiesa nacida na Arxentina, María 
Pazos; o seu pai -avó materno da criatura- era de Berdoias, e a nai -a avoa materna

de Berdeogas (Libro 6°, fol. 172, aº). 
O Libro 70 de bautizados de Berdeogas e Berdoias vai de 1932 a 1945. A partir 

de agora en cada folio ou páxina as partidas responderán a un esquema prefixado, 
impreso, e o crego oficiante só vai ter que cubrir os ocos cos datos do bautizado ou 
bautizada. D e 1930 a 1940 é párroco Andrés D. Pérez Cambeiro. 

Nunha partida de 1939 faise referencia a un ha filla póstuma dun morto na fronte 
de batalla, no contexto da Guerra Civil: María del Carmen Paz, nacida o 7-5-1939, 
filia de Eduardo Paz "fallecido gloriosamente en Cartagena el siete de marzo" e de 

Aurora Caamaño (Libro 7°, 114, rº). 
Nas marxes de partidas de bautizados da década 1940-1 950 empezan a aparecer 

notas (datadas a finais da década dos sesen ta e ó longo da dos setenta) que fan referencia 
ós seus casamentos en diversas cidades europeas; son os testem uños dos pasos seguidos 
polos mozos desta parroquia na emigración europea, case multitudinaria por estes anos: 
así H . G. V. - nacida en 1943- caso u o 11-4-1970 na Misión Española de París (Libro 
70, 177, aº); M . del C. C. C., filla de L. C. - que nacera en Buenos Aires (Arxentina)
e de M . C. - de Berdoias-, casa o 2-7-J 976 en Karlsruhe-Freiburg (Alemaña) con 
Müller R. E.; adxúntase un documento da parroquia alemá escrito en latín (Libro 7°, 
186, rº) . Tamén hai noticia dos casamentos realizados na América: E. R. L., nado en 
Berdoias en 1946, casa con C-J. Buadygan no bispado de Avellaneda (Arxentina) , en 
novembro de 1976 (Libro 8°, 17, rº). A partir destas datas tan próximas ós nosos días 
prefiro poñer só as iniciais dos bautizados e bautizadas, por razóns obvias. 

O Libro 8° de bautizados de Berdeogas e Berdoias vai de 1945 a 1967. Este 
libro tamén ven impreso, cuns ocos para poñer os datos de cada partida e de cada 
bautizado. Manuel Cambeiro Figueiras rexe as dúas parroquias de 1940 a 1952, e j esús 
Concheiro Lesta de 1954 a 1976. 

A partir do ano 194 5 xa espezamos a apreciar cerra distancia entre o día do 
nacemento e o do bautismo, aínda que non en todos os casos. Poden pasar tres días, 
dez ou quince; a distancia temporal vai acrecentándose a medida que irnos avanzando 

no tempo. 
Neste libro séguense anotando nas marxes os casamcntos realizados na emigración 

pofos bautizados e bautizadas na parroquia. Así, J .M .A. C. - nado en 1950 en Berdoias-, 
casará en Caracas (Venezuela) en 1973 (Libro 8°, 73, a0 ); M.C.F.C. - nada en Berdoias 
en 1950-, casará en Delemont (Suíza) con P.O. - de Navales (Salamanca)- en 1980 
(Libro 8º, 22, rº); P.S.L., nada en Berdoias en 1954, casará en Allergeiligen-Limburg 
(AJemaña) conJ .M.B.T. , de Liñaio-Negreira, en 1976 (Libro 8°, 161, r0

). Tamén se 
anotan as vodas realizadas na propia Galicia; na marxe da partida de nacemento de 
A.M.B.G . (nacido en Berdoias en 1953), aparece esta nota (a primeira redactada en 
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galego): "Ca.muse en Seo. Tomás da Coruña con X.C.M. o 20 de xuño do 92" (Libro 
8°, 146, aº). Tamén se informa das confirmación nos lugares da emigración, como a 
de A.T.M.A. -nacida en Berdoias en 1968-, que se confirma en MontreaJ (Canadá), 
en 1980 (Libro 9°, 80, r0). 

Coa entrada do párroco Jesiís Concheiro Lesta, en 1954, os bautizos volven 
realizarse o mesmo día ou ó día seguinte do nacemento, e os fillos de pais descoñecidos 
levan un N. no lugar do segundo apelido (ás veces, en vez do N., escríbese "sin 
segundo"); obviamente, segue reseñando os fil los lexítimos e ilexítimos. A partir de 
1955 os avós e os padriños levan os dous apelidos sempre. 

O Libro noveno de bautizados de Berdeogas e Berdoias comprende de 1960 a 
1977. Neste período afnda segue de párroco Jesús Concheiro, que falece en 1976. De 
1976 a 1977 j uan Bautista Nemiña lnsua foi o cura encargado. 

Nescc libro xa aparecen partidas de nenos nacidos na emigración española 
ou europea. Xa escamos nunha época plenamente postconciliar64 e, entre outras 
disposicións, xa se permiten períodos máis ou menos ·longos entre o nacemento e 
o bautismo dos nenos e nenas que veñen ó mundo. Desre xeito, a distancia entre o 
nacemento e o bautismo será agora de varios meses, pois niso ten que ver moito o 
desexo dos pais, que prefiren agardar ós meses do verán - no seu período vacacional
para que os seus fillos reciban as augas bautismais na súa parroquia de orixe, e poder 
celebrar un banquete cos avós e padriños 
dos infantes. Por unha parte está o 
desexo de compartir cos familiares máis 
achegados estes momentos; pola outra, a 
fachenda de poder ofrecer un banquete 
co adaxo da cerimonia sacramental, 
ó que se convida tamén ós amigos: os 
carros da emigración europea permiten 
estes dispendios - ás veces excesivos- e 
xa quedan lonxe os tempos nos que 
o simple convite do día do bautismo 
ós compadres supoñía para os pais da 
criatura un grande esforzo económico 
(disque esta fora en tempos unha das 
causas de que fosen os avós e os tíos 
da casa os padriños: así aforrábase este 
convite dos compadres, xa que todo 
quedaba dentro dela). 

Tampouco nos debe pasar desa
percibido o interese dos país emigrados 

MODELO DE PARTIDA DE 1977 

- data do bautismo, con letra (día, mes,' ano); 
- lugar (igrexa parroquial de ... ); 
- diocese; 
- oficiante do sacra.mento; 
- a fó rmula "bauticci solemnemente"; 
- nome do/a bautizado/a; 
- lugar de nacemento do/a bau tizado/a; 
- d ía do nacemento; 
- filio/as (lexfrimo/a ou ilexfci mo/a) 
- nome e os dous apelidos do pai e da nai; 
- de onde son narmais o pai e a nai; 
- avós paternos (nome e os dous apelidos de 

cada un); 
- de onde son naturais os avós paternos; 
- avós maternos (nome e os dous apelidos de 

cada un); 
- de onde son naturais os avós maternos; 
- padriños (nome e os dous apelidos dos dous); 
- de onde son veciños os padri ños; 
- remate coa fó rmula "E para que conste, 

asínoo,,; 
- sinarura do oficiante (o párroco). 

61 O Concilio Vaticano II, convocado por Xo<ln XXlll en 1962 e clausurado por Paulo VI en 1965. 
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en países europeos de ligar os seus fillos nacidos en cerras escranxeiras á parroquia 
de onde proceden: hai niso un alto grao de identificación cos eidos nativos. A maior 
parte dos emigrantes que a partir do anos sesenta marcharon a Europa nunca pensou 
en quedar nos países de acollida - de idiomas moi distintos, e xa non falernos dos 
costwnes ... -, senón en volver ó cabo duns anos; no caso de teren fillos, a volea sempre 
debería ser anterior a que os fillos se fixesen mozos, para que a integració n deles fose 
o menos traumática posible. Por iso procurarán non perderen a ligazón coa familia, 
coa parroquia e con Galicia (ou con España). Os fillos poderían nacer en terra allea -
algunha nai houbo que veu dar a luz á parroquia-, pero serán bautizados na parroquia 
dos pais, e tamén nela recibirán a primeira comuñón. 

A partir de 1972, xa que logo, unha serie de berdoieses nacidos na diáspora, 
virán, non obstante, recibir as augas bautismais á parroquia dos seus devanceiros 
e inscribirse no Libro 9° de bautizados. Como no Libro 10° de bautizados aínda 
aparecerán moitos máis bautizados berdoieses nados fóra da parroquia, daremos 
un ha relación no apartado seguinte (ademais, o Concheiro deixa de inscribir a varios, 
que aparecerán no Libro 10° fóra de lugar): 

O último libro é o Libro X de Bautizados de Santiago de Berdeogas e San Pedro de 
Berdoias, iniciado o 8 de decembro de 1977; chega á actualidade. No ano 1977 entra 
de párroco Ramón Romero Carril, que na accualidade segue sendo o reitor destas dúas 
freguesías. Na nota inicial indícase que coma 200 folios (doc. 110). 

A novidade máis notoria desee libro é que o párroco realizou todos os asentamentos 
en idioma galego, para o que mandou facer na imprenta un patrón estándar deixando 
os ocos correspondentes para os datos do bautizado (doc. 11 3). 

Este modelo estándar de partida de bautismo de 1977 responde ó modelo 
imposto en 1778, pois séguense contemplando os aparrados que se expresan no 
cadro de texto adxunto. 

Outra das particularidades dos asentamentos desee Libro 10° é que codos os 
nomes propios están en galega, tanto os dos bautizados como os dos pais, avós e 
padriños. Tendo claro que nin pais, nin avós nin padriños tiveran en orixe o nome 
en galego, o noso interese estaba en se os bautizados recibiran o nome en galega por 
parte dos pais e/ou padriños ou non. Consultamos 6 párroco e el recoñeceu que en 
ningún caso, que o feico de que aparecesen os nomes duns e outros en galega, fora 
iniciativa súa, que os traducira con axuda de obras como a pioneira de Xaime Seixas 
(400 nomes galegas para homes e mulleres; Sept, Vigo, 1977) ou a posterior de X. H. 
Costas (1000 Nomes Galegas. É de xustiza, 1991). 

Con moito pesar, e aínda considerando a boa von ta de desea medida (a contribución 
á normalización lingüística da antroponimia galega no mundo eclesiástico, que tan 
alleo segue estando a ela), por vez primeira vinme na a briga de non facer caso da 
outrora sacrosanta form a documental - unha vez que sabfa por outro conduro que 
non respondía á realidade (ningún dos pais ou padrifíos lle impuxo ós bautizados e 
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bautizadas de Berdoias das derradeiras décadas do séc. XX o nome na forma galega)
e botar man da información oral. Anotaremos, polo tanto, as formas en castelán, 
habida conta de que así están no Rexistro Civil en tanto os propios interesados non 
reclamen oficialmente a súa tradución ó galego. 

A característica máis sobresal·iente que se observa nestas partidas do derradeiro 
terzo do séc. XX é a boa canridade de bautizados berdoieses que naceron na 
emigración, case todos en países europeos como Alemaña, Gran Bretaña e Suíza, 
pero tamén nalgunha provincia española, na Coruña capital ou mesmo nalgunha vila 
da Costa da Morte (Corcubión, Cee, Fisterra). 

A emigración fo¡ tamén a causa principal da ruptura definitiva da endogamia 
parroquial ou comarcal, que se viñera manten do durante séculas entre os matrimonios 
de Berdoias, aínda que xa en diversos momentos da séc. XX -tamén por causa da 
emigración- se viñan observando cercos cambios. Nos lugares da emigración europea 
os mozos e mozas berdoieses e berdoiesas adoiran contraer matrimonio con outros 
mozos e mozas das parroquias da redonda (comarcas de Fisterra e Terra de Soneira), 
pero tamén se estableceron lazos matrimoniais con persoas doutras partes de Galicia, 
España e mesmo do estranxeiro. 

No tocante ós bautizados nacidos na emigración segue senda manifesta a 
vontade dos pais de inscribilos na súa parroquia de oriundez. D esee xeito, ademais 
dos nenos nacidos na emigración que veñen bautizarse á parroquia 6 cabo duns 
meses do nacemento, neste Libro 10° aparecen tamén inscritos os nenas e nenas 
nacidos e bautizados nos lugares de residencia dos pais: o li bro ten entre os seus 
fo lios determinado número de partidas en follas soleas asinadas por cregos e capeláns 
españois de emigrantes de cidades e vi las de Suíza, Alemaña ou Gran Bretaña. Está 
claro que os país non queren perder as raíces e que só consideran circunstancial, 
pasaxeira, a inscrición no estranxeiro, pois aquilo non é o seu medio, senón cerra 
estraña e, ás veces, hostil: o lugar definitivo para eles e para os seus fillos é na parroquia 
de sempre, a dos antepasados. O asento dos bautizados permite que se poida estar 
inscrito en dúas parroquias, a do lugar do nacemento na emigración e a dos pais 
(onde eles pensan que vai vivir o fillo ou filla bautizado/a); o Rexistro Civil non 
admite estes dobretes: se un nace en Suíza, alí se debe inscribir; ata hai pouco, se un 
nacía no hospital da Coruña tiña que se inscribir nesta cidade, o cal non era moi 
real. 

65 O párroco berdoiés, un dos escasísimos sacerdotes non só da Cosca da Mortc scnón tamén de coda Galicia 
que ?flcian habicu~mente no.noso idioma propio codos os acws lin'.1rx.icos, admite que no caso de que algún dos 
bautizados ou baunzadas preusasc algunha certificación de bautismo para a vida civil, el expedirfallc o documento 
respectando o scu nome oficial do Rexistro C ivil. 
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a) Nacidos/as no estranxeiro e bautizados/as en Berdoias (1965-2000): 

-Jesi'is l\. L. nace o 2 1-9-1965 en Caracas (Venezuela), onde tamén se bautiza o 19- 12- 1968. lnscribiuse a 
súa parrida no Libro 10° de Berdoias, con esta nota: ".Es1a partida 1iiía que estar no Libro IX, fol. 84, v'". Foi 

extendida con autorización da Vicaría Xeral da diócese de Santiago" (Libro 10°, 99. r"). 
-Manuel Leandro C. F. nace (n.) en Ettelingen (Alemaña) o 23-3-1972 e bautizarase (baur.) en Berdoias o 

11-6-1972 (Libro 9°. 118, r"). 
-María Isabel V. de la S. n. en París (Francia) o 21 -8-1972 e baul. en Berdoias o 15-7-1973 (Libro 9", 130, !''). 
-Raquel R. A., n. en Lcamington (Warwick, Gran Bretaña) o 21-7- 1973 e baut. en Berdoias o 16-9- 1973 

(libro 9°, 122, r"). 
-Sonia M. L. nace [n .1 en Wupertal (Akmaña) o 29-4-1974 e baudzase [baut. J en llerdoias [B.) o 29-6-1974 

(o crego anterior, J. Concheiro, csqueceuse de pasar a partida ó Libro 9°, e faise agora no 10° (íol. 97, r"). 

-Inés J.. C. n . en Breitenbach (Solodrnrn, Suíza) o 25-2- 1975 e baur. en B. o 5-7- 1975 (Libro JO•, 104, rº) . 
-Phk ido C.0. n.o 27-5-1976 en Oclemont Uura-Sufza) e baut. en Berdoias o 7-8-1976 (Libro 9º, 164, aº). 
-Martín C.A. n. en Zi'tric (Suiza) o 15-5-1978; bam. o 18-7-1978 en Berdoias (libro J0°, fol. 5, r"); 

confírmase o 7-6-1996 en Zúric. 
-Bibiana P.M. n. en l\rcitcnbach (Suíza) o 10-4-1980 e baut. en B. o 9-8- 1981 (libro / (}O, 37, aº) . 
-Maico [sic] G .P. n. en Canden-Londres o 23-2-1982; baut. en B. o 29/6/1982 (Libro /(}O, 43, aº). 
-Esteban P.M. n. en Brcitenbach {Suíza) o 20-4-1982; baut. en B. o 31-7- 1982 (Libro J0•, 15, r"). 
-Cristián F. F. n. en Grabs (St. Gallen, Slúza) o 4- L0-1984; baur. en B. 25- 12- 1984 (libro JOº, 65, aº). 

-Cristifo C. A. n. en Zúric (Sufza) [8-1-19841 e baur. en B. o 21-6-1984 (libro J0°, 69, aº). 
-Ana Belén L. S. n.o 3 1-3- 1985 en bufen (Berna, Suf7.a) e baut. en B. o 30-6-1985 (Libro J0°, 68, r°). 
-Silvio S. F. n. en Ddemonc Uura, Sufza) o 25-9-1985 e baut. en B. o 25-12-1985 (libro /0°, 72. a"). 
-Sergio C. M. n. en Breirenbach (Suíza) [10-5-1986) e baur. en B. o 24-7-1986(libro10°, 76, aº). 
-Karina L. R. n. en Canden (Londres, Gran Bretaña) 122-7-19861 e baur. en B. o 27-12- 1986 (Libro JOº, 

76, ,~). 
-David Alejandro A. R. n. en busana (Vaud, Suíza) o 5-12-1986 e baut. en B. (2-8- 1987). O pai é de 
Vimianzo, a nai de Ponferrada, os avós paternns de Sal ro, o avó materno de Verín e a avoa materna de Jaén; 

só os padrifios son de Berdoias (Libro JO", 79, rº). 
-Diana S. S. n. en Ddernonr (Jura, Suíza) [4-9-1987) e baut. en B. (10-7-1987) [Lihro JOº, 83, aºJ . 
-José S. S. n. en Ddemonr (Suiza) o 20-12- 1988 e baur. en B. (10-9-1989) [Libro 1 O•, 88, aº]. 
-Mónica C. M. n. en Brcitcnbach (Suí·t.a) J 15-7-19891 e baur. en B. (29-7-1989) !Libro 10°, 87, a"). 
-Miguel V.G. n. en J.ausana (Suíza) (28- 1-1989) e baut. en B. (30-7- 1989) [Libro JO•, 87, r"J. 
-Adrián C.G. n. en Lausana (Suíza) (22-9-1993) e baur. en B. (2-1 - 1994) [Libro JO•, 111 , aºJ. 
-Sergio. G. C. n. en Basilea (Suiza) [28-8-19941; baut. en B. (30-12-1994) [libro J0°, 115, rº). 

-Susana R.V. n. en Londres (13-12-1994); baut. en B. ( 11 -6-1995) [Libro I 0°, 117, r°J. 

b) Nacidos/as e bautizados/as no estranxeiro (e tamén inscritos/as en Berdoias) [1972-2000]: 

-Sandra C. L. n. en Londres (2-2-1974); baut. tamén en Londres; confírma.<e na Coruña o 24-5-199 1 (libro 

J0°, 20, a"). 
-Begoña F. A. n. en Londres (29-12- 1975), onde se bautiza o 6-4-1976; confírniase na Pasroriza (Arteixo) o 

7-6-1976 (Libro J{)o, 20, r"). 
-Alcira M". P.M., de pai berdoiés e nai portuguesa de Avciro, n. en Londres o 7- 12- 1975. onde se bautiza o 

1-2-1976; confirrnara.<e en l\erdoias o 31-10-1992 (Libro J0°, 21, a0
)'"'. 

-Tomás T P. n. en Breitenbach (Suíza) (19-9-19791 e baut. no mesmo lugar o 4-5-1980; o certificado para 

inscribilo en Berdoias cxpídesc en 1984 (Libro J0°, 26, r"). 

G6 O seu irmán J.M• P. M. nacerá o 25/8/ 1982 en Berdoias, onde se bautizará (Libro 10°, 48, rº). 
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e) Nacidos/as noutros lugares de Galicia (e bautizados/as en Berdoias) [1972-2000] : 

-Carlos C. Villar n. en Brens-Cec o 27-7-1973 e b;wt. en Bcrdoia.• (Libro 9°, 130, rº) 
-Alberto A. S. n. na Corufia -onde residían os pais- o 19-10-1976 e baut. en Berdoias meses despois (Libro 
9°, 167, a"). 
-Julio Anuro P.M. n. na Coruña (24-5-1978) e baut. en l\. (15-8-1978) (Libro J0°, 6, r0 ). 

-Carmen M". N . A n.en Fisterra (2-10-1978) e baut. en B. (15-12-1979) (libro J0°, 18, aº). 
-Vancsa M. de S. n. en Corcubión (22-9-1987) e baut. en l\erdoias (8-5-1988) . Tanto o pai como a nai 
naccran no Río de Janeiro (Brasil); avó paterno de Berdoias, avoa paterna de Ozón (Muxfa); avós maternos 
de Río de Janeiro (Brasil); padriños de Corcubión (Libro 10°, 82, r0 ). 

-Jod C. M. nace na Corufia (3 1-7- 1997); baut. en B. (9- 11-1997) [Libro / 0", 125, a0 J. 
-Ángel P F. nace en Corme (1 0-4-1998); baut. en B. (4-7- 1998) [1.ibro JO•, 126, r••J. 
-Rai'1l C. D . nace en Corcubión (13-9-2000); baut. en B. (7- 1-2001) [Libro 10°, 135, r0 J. 
-Yerai M . F. nace en Baíñas (11-8-2000); baut. en B. (7-1-200 1) [libro 10°, 136, a"). 
-Manuel C.R. nace en Brens-Cec (6- 11-2000); baut. en B. (6-1-200 1) [libro 10°, 136, rº) . 

d) Nacidos/as noutras provincias españolas (e bautizados/as en Berdoias) [1972-2000): 

- D an iel F. V nace en Soria (12-4-2000); baut. en B. (25-12-2000). O seu pai é de Valladolid e 
a súa nai de Berdo ias; avó paterno de Cuevas del Valle (Ávila) e avoa paterna de P inilla de Toro 
(Zamora); avó materno de Baífías e avoa materna de Bcrdoias (libro 10°, 133, rº)67• 

e) Nacidos/as e bautizados/as en Berdoias, e confirmados/ as fóra (1972-2000): 

-Mario S. F. n. en Berdoias (2-10- 1978), conÍírmase en Delcmonr (Suí7.a) o 16-3-1991(libro10°, 6, r"). 
-Vanesa I~ C. n. en Berdoias (22-1 1-198 1 ); haul. en ll. (21-2-1982); confírmase na Church of Our Lady and 

Sr. Pcter de Londres o 8-8-1995 (Libro JO", 43, a0 ). 

En suma, que de 1972 a 2000 (28 anos), dun total de 156 berdoieses bautizados, 
39 naceron fóra da parroquia (o que supón o 25 %); 27 bautizados/as naceron no es
tranxeiro, en países europeos (17,3 % do total de bautizados/as berdoieses/as; 69,23 
% do total de bautizados/as nacidos fóra) e 12 en territorio español (1 1 en Galicia, 
1 en Castela). 

Dos bautizados nacidos no estranxeiro, a maior parte fórono en Suíza (17 en 
total: o 43,58 % dos nados fóra da parroquia); a colonia berdoiesa en Suíza concen
trábase especialmente na rexión noroeste da Confederación Helvética, a pé da cordi
llei ra do Jura: nas cidades de Breitenbach -cantón de Solothurn, de fala alemá (onde 
naceron 7 filias de berdoieses: o 17,94 % dos nacidos fó ra)- e Delémonc - cantón 
do Jura, de fala francesa (onde naceron 4 fillos de berdoieses: 10,25 % dos nacidos 
fóra) -; o resto dos nacidos en Suíza quedan espallados pala rexión norte (Zúric, 2 
nacidos; Grabs-St. Gallen: 1), pala central (Berna: 1 nacido) e pola sueste (Lausanne: 
3 nacidos). 

67 A irmá maior deste bautizado, Bcatri7. F. V., nacera en Berdoias o 23-1-1 998, onde ramén se bautizara o 19-3-
1998 (Libro 10°, 125, aº). 
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Seguen os nacidos en Gran Bretaña, 7 en rotal (17,94 % dos que naceron fóra), 
case todos naturais de Londres ou arredores (6). 

En base ás datas dos nacemencos, a emigración a Suíza e a Gran Bretaña 
permaneceu ó longo de case 20 anos, pois foi de 1973-1975 a 1992-1994. 

A xulgar polo escaso número de nacementos e polo breve período de anos -de 
1972 a 1974- a emigración a Fran cia e Alemaña fo i apenas imperceptible. 

De 1976 a 2000 os fillos de berdoieses nacidos fóra da parroquia en territorio 
español foron 12 (30,73 % dos nacidos fóra). 
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V. ÜS NATURAIS DE BERDOIAS: 3493 BERDOlESFS Ó LONGO DE CATRO CENTURIAS 

(adro 1: NúMERO OE NACIDOS/As POR ANO E PORCENTAXES (TOTAIS E DE SOBREVIVENTES A INFANCIA) 

séc. XVII séc. XVIII séc. XIX séc. XX 
númº. mortos 

númº. númº. númº. 
ano nacidos párvulos ano nacidos m.p. ano nacidos m.p. ano nacidos m.p. 

(m.p.) 
1701 12 1801 8 1 1901 19 
1702 11 1802 9 1 1902 16 2 
1703 7 1803 9 2 1903 20 2 
1704 15 1804 10 4 1904 14 1 
1705 11 1805 8 1905 13 1 
1706 11 1806 14 2 1906 13 1 

1607 7 1707 10 1807 8 1 1907 17 2 
1608 5 1708 11 1808 12 4 1908 13 
1609 1 1709 7 1809 11 1 1909 16 1 
1610 6 1710 12 1810 14 6 1910 15 
1611 3 1711 13 1811 10 2 1911 9 
1612 3 1712 8 1812 8 2 1912 9 
1613 3 1713 8 1813 9 2 1913 7 
1614 3 1714 9 1814 13 4 1914 10 
1615 2 17 15 5 1815 8 2 1915 10 
1616 4 1716 6 1816 15 5 1916 16 
1617 7 1 1717 7 1817 13 2 1917 11 
1618 2 1718 8 1818 9 3 1918 14 1 

1719 4 1819 11 3 1919 12 
1720 6 1820 11 1 1920 15 1 
1721 10 1821 11 2 1921 9 2 
1722 10 1822 10 1 1922 12 1 
1723 10 1823 12 2 1923 12 1 
1724 9 1824 11 3 1924 7 2 
1725 9 1825 13 2 1925 16 1 
1726 8 1826 6 1 1926 11 1 
1727 8 1827 15 1 1927 13 

1628 2 1728 10 1828 16 5 1928 10 
1629 3 1729 12 1829 16 6 1929 11 
1630 2 1730 8 1830 8 3 1930 8 
163 1 1731 12 1831 10 2 1931 7 
1632 2 1732 11 1832 6 1 1932 13 2 
1633 1 1733 15 1833 15 1 1933 13 
1634 1 1734 11 1834 9 1 1934 19 2 
1635 2 1735 13 1835 19 3 1935 13 
1636 1 1736 8 1836 14 3 1936 16 
1637 2 1737 7 1837 7 1 1937 12 
1638 5 1738 16 1838 17 4 1938 10 
1639 2 1739 9 1839 14 1 1939 11 1 
1640 1 1740 10 3 1840 14 5 1940 14 
1641 3 1741 11 1841 10 4 1941 12 2 
1642 6 1742 9 2 1842 10 1 1942 6 
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númº. martas 
númº. númº. 

ano nacidos párvulos ano m.p. ano 
nacidos 

m.p. 
nacidos 

(m.p.) 
IM< 4 t74' 9 4 TJ!a< t5 l 
t644 2 t744 13 3 1844 t3 2 
1645 t745 8 1 1845 11 4 
1646 2 1746 7 1 1846 12 4 
1647 2 1747 12 3 1847 12 4 
1648 1748 9 5 1848 9 1 
t649 1 1749 9 1849 8 1 
t650 2 1750 11 1850 t i 3 
t65t t75t 12 6 1851 to 2 
t652 2 t752 12 5 1852 2 
t653 t753 10 4 1853 11 1 
1654 4 t754 11 4 1854 9 2 
1655 3 1755 8 5 1855 13 2 
1656 6 1756 9 5 1856 8 3 
t657 4 1757 10 7 1857 t5 t 
t658 2 1758 12 2 1858 t2 3 
1659 1759 12 4 1859 9 3 
1660 5 1760 10 1860 14 2 
1661 3 1761 6 1861 9 1 
1662 4 1762 13 3 1862 15 3 
1663 11 1763 9 3 1863 16 3 
t664 10 1764 to 2 1864 t6 1 
1665 11 1765 14 1 1865 t3 3 
1666 7 1766 9 1866 17 1 
1667 8 1767 7 2 1867 14 3 
1668 to 1768 14 3 t868 2t 5 
t669 12 1769 15 4 t869 16 3 
1670 t6 1770 4 t t870 19 1 
1671 9 1771 16 2 1871 16 8 
1672 3 1772 10 5 t872 21 2 
1673 1 1773 11 3 1873 19 3 

t774 12 t t874 9 1 
1775 10 t875 16 3 
1776 t3 2 1876 tl 3 
1777 8 t877 8 t 
1778 12 1878 15 6 
1779 7 t 1879 14 4 
t780 t3 3 1880 to t 
t781 19 5 1881 9 
1782 10 4 t882 9 
1783 11 4 t883 7 2 
1784 17 2 1884 14 3 
1785 8 t t885 12 4 
1786 8 1 1886 7 1 
t787 9 2 1887 t5 2 
1788 t3 5 1888 7 3 
t789 10 3 1889 9 3 
t790 14 6 1890 5 
1791 15 4 1891 12 5 

1692 10 1792 10 t 1892 8 
1693 14 1793 7 2 1893 13 1 
1694 6 t794 13 3 1894 t3 
1695 8 t795 8 1 1895 15 
1696 13 1796 t3 6 1896 20 1 
1697 9 1 1797 14 5 1897 t3 1 
1698 12 1798 t3 3 1898 15 1 
1699 3 1799 11 4 1899 14 2 
1700 to 1800 14 3 1900 14 1 

308 2 1040 165 1193 227 

308: 67 anos= 4,6 nacidos por 1040: 100 anos = 10,4 nacidos 1193 .100anos = 11,93nacidos 
ano (totais) por ano (totais) por ano (totais) 

875: 100=7,58 nacidos por ano 966: too= 9,66 nacidos por ano 
(sen datos) (sobreviventes a infancia) (sobfeviventes á Infancia) 

séc. XVII séc. XVIII séc. XIX 
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ano 
númº. 
nacidos 

m.p. 

'~ª' lO t 
1944 17 3 
1945 15 
1946 11 
1947 10 
1948 16 2 
t949 t2 t 
t950 8 
t95t 16 1 
t952 12 t 
1953 7 
1954 5 1 
1955 5 
t956 13 2 
t957 7 
1958 5 
1959 10 1 
1960 6 
1961 11 1 
1962 6 
1963 6 
t964 9 1 
1965 7 
1966 12 1 
1967 3 
1968 8 
1969 4 
t970 5 
1971 6 
1972 12 
1973 5 
1974 11 
1975 8 
1976 11 
t977 8 
t978 6 
t979 8 
t980 10 
t98t 8 
t982 5 
t983 7 
1984 8 
t985 6 
1986 5 
t987 2 
t988 1 
t989 4 
1990 3 
1991 1 
1992 5 
t993 6 
1994 4 
1995 
1996 2 
1997 1 
1998 2 
t999 1 
2000 6 

952 43 

952: too anos - 9,52 nacidos por 
ano (totais) 

909: 100 - 9 nacidos por ano 
(sobreviventes á infancia) 

séc. XX 

Onomástica histórica dunha pai.,-oquia galega: Berdoias (J 607-2000) 

Transcribimos 3493 partidas dos libros de bautizados de Berdoias, unha a unha 
e anotando o nome do bautizado ou da bautizada, os nomes e apelidos dos seus pais 
e nais, os dos seus padriños e mad riñas e, a partir de cerca data, ta.mén os dous seus 
avós e avoas, tanto paternos/as como maternos/as. 

Esres 3493 nenos/as distribúense do seguinte xeito: 308 do séc. XVII, 1040 do 
séc. XVIII, 1193 do séc. XIX e 952 do XX. A diferencia numérica entre os bautizados/ 
as da primeira centuria e as ou tras eres é evidente. 

A todas luces vese que os datos do séc. XVII son moi incompletos, escasos e 
ás veces non moi fiables. Deste xeiro, para a primeira merade só dispoñemos de 
partidas de 35 anos, nos que só se contabilizaron 26 nenos e nenas (unha media de 
0,74 nenos/as por ano). Para a segunda metade van mellora.ndo algo os datos e, ou 
moito medrara a natalidade, ou é que os párrocos empezaron a preocuparse m áis por 
iren anotando as partidas (coa excepción do período 1673- 1692), pois dos 32 anos 
dos que rem os partidas contabilizamos 282 nenos/as (unha media de 8,8 1 nenos/as 
anuais, que xa se achega ó claro incremento poboacional do século seguinre) . 

A natalidade da primeira e a segunda metade do séc. XVIll é parella, pois de 
170 1 a 1750 nacen 5 18 nenos/as (unha media de natalidad e anual de 10,36 nen os/ 
as), e de 175 1 a 1800, 522 nenos/as (unnha media de natalidade anual de 10,44 
nenos/as). 

No séc. XIX houbo un apreciable incremento da natalidade, superior en máis 
duo punto na segunda metade. No período 1801-1850 naceron 564 nenos/as (o 
que representa un 11 ,28 nenos/as por ano), e de 185 1 a 1900 naceron 629 nenos/as 
(12,58 ncnos/as por ano). 

No séc. XX houbo un abismo entre a p ri meira e a segunda metade. O período 
190 1-1950 fo i practicamente parello á segunda metade da centuria anterior, pois 
naceron 633 nenos/a.s (un promedio de 12,66 nenos/as a.nuais), e no período 
seguinte de 195 1-2000 tan só viñeron ó m undo pouco máis da metade do período 
anterior: 3 19 nenos/as (o que representa un 6,38 nenos/as anuais: unha natalidade 
anual inferior á segunda m etade do séc. XVII) . 

A mortalidade in fantil tamén va.i decaendo de século en século, e da primeira á 
segunda metade de cada centuria ata ser practicamente inexisten te nos últimos anos 
do séc. XX. Dado que os párrocos empeza.n a anotar os nenos e nenas morros nos 
primeiros anos de vida a partir de 1740, empezaremos a ter en conra estes datos a 
partir de 175 1, coa flnalidade de establecer períodos de 50 en 50 anos. Desee xeito, a 
partir da segunda merade do séc. XVIII observamos a evolución seguinte: de 1751 a 
1800 faleceron párvulos 143 nenos/as (2,86 por ano); de 1801 a 1850 apréciase un ha 
lixeira baixa de morta.lidade: 122 nenos/as (2,44 por ano); baixa algo máis notori a de 
1851 a 1900: 105 nenos (2, 10 por ano); o descenso é xa de case un punto e medio 
de 1901 a 1950 (34 nenos/as: un p romedio de 0,68 por a.no); no período 195 1-2000 
o promedio é case insignifican te (0,16 nenos falecidos por ano), e iso debido ós 9 
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infantes que morreron nas dúas primeiras décadas do período; de facermos caso ós 
datos das partidas, afortunadamente non finou infante ningún na primei.ra infancia 
de 1967 a 2000. 

Finalmente, de reseñarmos unicamente os nenos e nenas que hipoteticarnente 
sobreviviron os primeiros anos da súa vida-ignoramos se sequera chegaron ós 5 ou ós 
10 anos-, teriamos os seguintes datos: de 1751a 1800, 379 nenos/as 'sobreviventes', 
o que ocasiona que a media real de incremento poboacional da parroquia sexa de 
7,58 nenos/as por ano; de 1801 a 1850: 442 nenos/as que sobreviven (unha media 
de incremento poboacional de 8,84 nenos/as anuais); 1851-1900: 524 nenos/as 
vivos (J0,48 por ano de media); 190 1-1950: 599 nenos/as vivos (11,98 por ano); 
1951-2000: 310 nenos/as (6,2 por ano). 

En fin, non cabe dúbida de que, para ter constancia exacta dos infantes e infantas 
que sobreviviron á infancia e tiveron oportunidade de usar o seu nome e mesmo de 
perpetualo, teriamos que acudir ós libros de defuncións da parroquia e descontar 
os que non sobrepasaron os 15 ou 16 anos, polo menos. Os historiadores falan de 
que "unha cousa era nacer e outra máis traballosa sobrevivir": arredor dun 3-5 por 
cento dos nenos e das nenas morrían co bautismo de necesidade; outro 10-12 por 
cento non chegaba a cumprir un mes; unha cuarta ou quima parte ía á tumba antes 
dun ano; despois as posibilidades de durar "vida cumprida'' crecían, e un 60-70 por 
cento dos nenos chegaba ós 7 anos, "excepto en las comarcas de monocultivo virícola 
y en la principales poblaciones urbanas, en donde ames de esa edad desaparecía la 
mitad de las criaturas por lo menos hasta fines del [siglo] XVIII, cuando desciende 
la mortalidad de párvulos" (SAA YEDRA; 1994: 181 ). As taxas de mortalidade infantil 
en Galicia eran, polo xeral, baixas (agás nas comarcas vtivinfcolas), con relación ós 
nacidos na España interior ou en rexións de Francia, e iso atribúese a que os nenos 
galegos tiñan unha lactancia prolongada -duns dous anos- e ó feito de que moitas 
familias labregas dispoñían de leite de vaca para alimentar o infante na fase decisiva 
do destete (cousa que nas comarcas produtoras de viño non tiñan, pois carecían de 
gando vacún e apenas cultivaban cereais) [SAAVEDRA; íbidem]. 

Así e todo, malia as taxas relativamente baixas, nas parroquias galegas os funerais 
de menores de 7 anos representaban dun terzo á metade dos celebrados. 
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VI. TODOS OS NOMES DE BERDOlAS (1607-2000): 
l. ÜS NOMES MASCULINOS. 

Centrarei o fundamental do meu estudo nos primei ros nornes recibidos polos 
bautizados, aínda que ben sei que non sempre foro n estes os nomes polos que se 
coñeceron en vida, pois cámas veces os primeiros nomes eran un simple 'adorno' 
introdutor do segundo, que era o importante (nas partidas aparece algún q ue outro 
caso). Por outra parte, neste cómputo entran tamén os nomes únicos, que son os 
maioritarios nas catro centurias estudadas. Tanto foi así, que no séc. XVII apenas 
rexistramos nomes compostos, que se empezan a "poñer de moda" na primeira 
metade do séc. XVIII. 

Empezarei polos NOMES MASCULINOS, cun cómputo rotal de 1791 partidas, 
disrribuídas do seguinte xeito: 164 dos 67 anos do séc. XVII dos q ue ternos datos, 
533 do séc. XVIII (cen anos completos), 588 do séc. XIX (cen anos completos) e 
506 do séc. XX (cen anos completos) . Descontando os nenos mortos ó nacer ou 
nos primeiros anos da infancia (248 desde 1740), a cifra total descendería a 1543 
bautizados (164 no séc. XVII, 443 no XVIII, 457 no XIX e 479 no XX) . 

Con todo e iso, o meu estudo sobre os nomes máis frecuentes de nenos fareino 
sobre o total dos bautizados, con independencia de que 248 deles non superaran o 
primeiro ou o segundo ano da infancia: non sería un estudo equil ibrado se o fixera 
unicamente sobre os nenos sobreviventes á infancia, pois ó longo de todo o séc. 
XVII e case toda a primeira metade do XVIII - só a partir de 1740 se empezaron a 
anotar nas marxes das partidas os "monos párvulos"- non hai datos dos nenos que 
non superaron os primeiros anos de vida. Por outra banda, o certo é que non son 
moi notorias as variacións de porcentaxes dos nomes máis habituais entre o to tal dos 
bautizados co dos que sobreviviron ós primeiros anos. 
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NOME 

1•. José 

2'. Manuel 

3'. Juan 

4'.Andrés 

5°. Francisco 

6°. Domingo 

7'. Pedro. 

8'. Jesús 

9'.Antonio 

1 O'. Vicente 

11'. Joaquln. 

Pablo 

Ángel 

12°. Ramón 

Miguel 

13'. Benito 

14'. Simón. 

15'. Celestino 

16º, Gregario 

17'.Alonso 

Matías 

18'. Ignacio 

19'. Luis 

Ricardo 

Bernardo 

Tomás 

20.Alberto. 

Evaristo 

21'. Silvestre 

Felipe 

Daniel 

Jacobo 

22'. Enrique 

Faustino 

Rafael 

23'. Alejandro 

Fernando 

Martin 

Aurelio 

24' Agustín 

Bartolome 

Eduardo 

Xosé Mª Lema Suárez 

Cadro 2 : RELACIÓN DE TODOS os NoMES PRINCfPAIS MAscULINos68 

DOS BAUTIZADOS DE BEilDOIAS (1607 A 2000) 

SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX TOTAL (1607-2000) 

total baut. do total baut. do total baut. do total baut. do total absoluto de 

século: 164 século: 533 século: 588 século: 506 bautizados: 1791 
1 39 129 133 302 (16,86 %) 

26 109 82 217 (12 %) 

41 77 13 10 141 (7,87 %) 

13 48 52 8 121 (6,7 %) 

10 27 27 17 81 (4,5 %) 

18 41 15 74 (4,13 %) 

11 32 18 5 66 (3,68 %) 

8 42 50 (2,8 %) 

9 20 11 1 41 (2,3 %) 

1 11 16 1 29 (1,6%) 

3 23 2 28 (1,56 %) 

1 13 13 1 28 (1,56 %) 

3 13 9 3 28 (1,56 %) 

9 13 4 26 (1,45 %} 

1 11 12 2 26 (1,45 %) 

1 9 13 2 25 (1,4 %) 

2 5 15 22 (1,22 %) 

4 17 21 (1,17%) 

1 8 7 16 (0,89 %) 

11 1 - 1 13 (0,72 %) 

1 11 1 13 (0,72 %) 

1 11 12 (0,67 %) 

2 6 2 1 11 (0,61 %) 

3 8 11 

5 6 11 

1 8 1 1 11 

5 3 2 10 (0,55 %) 

4 6 10 

4 5 9 (0,5%) 

2 7 9 

5 4 9 

4 5 9 

8 8 (0.44 %) 

4 4 8 

1 3 4 8 

7 7 (0,39 %) 

3 4 7 

3 1 1 2 7 

1 6 7 

1 1 3 1 6 (0,33 %) 

4 2 6 

6 6 

"' Enrendo por Nornes Principais [NP] os nornes lÍnicos e os prirneiros nomes dos compostos. 
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NOME SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX TOTAL (1607-2000) 
Marcos 1 3 1 1 6 
Perfecto 4 2 6 
Salvador 1 2 3 6 

25' . Carlos 3 1 1 s (0,27 %) 
Fructuoso 2 3 5 
Lorenzo 2 3 s 

26'. Caetano 4 4 (0,22 %) 

Cristovo 1 3 4 
David - 4 4 
Esteban 1 1 2 4 
Julio 4 4 
Bernabé 2 2 4 
Diego 2 2 4 
Eulogio - 4 4 
Jul ián 4 4 
Roque 1 2 1 4 
Valentín 2 2 4 

2 7'. Cándido 3 3 (0,16%) 
Santiago 1 2 3 
Mariano 2 1 3 
Modesto 1 2 3 
Victoria 2 1 3 
Baltasar 1 2 3 
Eliseo 1 2 3 
Gabriel 3 3 
Guillelmo 1 2 3 
Ventura 1 1 1 3 

Constantino 2 1 3 
Cesáreo 3 3 
Cristián 3 3 
lucia no 2 1 3 
Plácido 1 2 3 
Severino 3 3 

28'. Ciprian 1 1 2 (0,11 %} 
Teodoro 2 2 
Adrián 1 1 2 
Alejo(s} 2 2 
Amador 2 2 
Crisanto 2 2 
Eusebio 1 1 2 
lván 2 2 
Jorge 2 2 
Lucas 2 2 
Mario 2 2 
Primitivo 2 2 
Sebastián 1 1 2 
Ambrosio 2 2 
Avelino 1 1 2 
Basilio 2 2 
Bias 2 2 
Campio 2 2 
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NOME SKXVll SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX TOTAL (1607-2000) NOME SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX TOTAL (1 607-2000) 

Casi miro 1 1 2 Maleo 1 1 
Celso 2 2 Máximo 1 1 
Ernesto 2 2 Melchor 1 1 
Félix 1 1 2 Nelson 1 1 

Gumersindo 2 2 Nicolás 1 1 
Isidoro 1 1 2 Osear 1 1 
Jacinto 1 1 2 Quirino 1 1 
Marcelino 2 2 Raúl 1 1 
Paulina 1 1 2 Rubén 1 1 
Raimundo 2 2 Rutina 1 1 
Roberto 2 2 Secundino 1 1 
Rodrigo 1 1 2 
-S-anélio l l 

Silvia 1 1 
Teófilo 1 1 

Sergio 2 2 
l1moteo 1 1 2 

Toribio 1 1 
Valeriana 1 1 

Victor l 1 Wenceslao 1 1 
29°. Florencio 1 1 (0,055 %) Yerai 1 1 

Javier 1 1 Yonatán 1 1 
Alfredo 1 1 

Baldomero 1 1 

Clemente 1 1 
--- o ---

Fermín 1 1 

Fidel 1 1 

Jaime 1 1 

Mateo 1 1 

Patricio 1 1 

Rosendo 1 1 
Segundo 1 1 

Sera fin 1 1 

Amad ea 1 1 

Amaro/Mauro 1 1 

Armando 1 1 

Atilio 1 1 

Bonaventura 1 1 

Bonifacio 1 1 

Bruno 1 1 

Cecilia 1 1 

Camelio 1 1 
Demetrio 1 1 

Electo 1 1 

Fabián 1 1 

Federico 1 1 

Feliciano 1 1 

Florencia 1 1 

Fructo 1 1 

Generoso 1 1 

Ge nis 1 1 

lldefonso 1 1 

Jairo 1 1 

Joel 1 1 

Justo 1 1 
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Grtifica 1: Os NOMES PRINCTPATS [N P] MASCULTNOS DE MATOR uso (BERDOIAS 1607-2000) . Grtifica 2: Os 20 NOMES PRTNCIPAIS [NP] MASCULTNOS DE MÁIS uso, POR ORDE DE ANTIGÜIOADE 

n" baut. 
300-305 

nº baut. 

295-300 300-305 
290-295 295-300 
285-290 290-295 
280-285 285-290 
275-280 280-285 
270-275 275-280 
265-270 270-275 
260-265 265-270 
255-260 260-265 
250-255 255-260 

245-250 250-255 
240-245 245-250 
235-240 240-245 
230-235 235-240 
225-230 230-235 
220-225 225-230 
215-220 220-225 
210-215 215-220 

205-210 210-215 
200-205 205-210 
195-200 200-205 
190-1 95 195-200 
185-190 190-195 
180-185 185-190 
175-180 180-185 
170-175 175-180 
165-170 170-175 
160-165 165-170 
155-160 160-165 
150-155 155-160 
145-150 150-155 
140-145 145-150 
135-140 140-1 45 
130-135 135-140 
125-130 130-135 
120-1 25 125-130 
115-120 120-125 
110-1 15 115-120 
105-110 110-115 
100-105 105-110 
95-100 100-105 

90-95 95-100 
85-90 90-95 
80-85 85-90 
75-80 80-85 
70-75 75-80 
65-70 70-75 
60-65 65-70 
55-60 60-65 
50-55 55-60 
45-50 50-55 
40-45 45-50 
35-40 40-45 
30-35 35-40 
25-30 30-35 
20-25 25-30 
15-20 20-25 
10-15 15-20 

5-10 10-15 
0-5 5-10 

orde: 
0-5 

e- ·~Ñ o- g,~ º"' ~o o-
.m :::!: ~"" -o"' '""' ·2 v 

~- ·~ ·~ !l' .'l ~ ¿ 
~ o "' 

·"'' º"" !~ º"' C N g;::; º"' .~~ O N .E ::: oc 
EN J5N .t:N ·ON '&..- i-- :;;-
1i &. ~ E -~ ~ {2 ~ :E Vi > ¿ a; \" o 

-~ e' u "' ~ 'E o ·O 

l'l ] Q E o 
~ <( °' 

~ .'ii <( 

3 .¿ .g 

J 

1°.Alonso 2º. Juan 3º. Pedro 4° Domingo SºGregorio 6"' Antonio 7º Andrés 8(1 Francisco 9º. Vicente 10º. Simón 
(1607): 13 (1607): 141 (1608): 66 (1614): 74 (1614): 16 (1637): 41 (1638): 121 (1642): 81 (1650): 29 (1656): 22 

11' . Miguel 12' . Angel 13n. José 14º. Ignacio 15'. Pablo 16'. Benito 17°. Mallas 181>. Manuel 19°. Joaquín 20. Jesús 
(1662): 26 (1663): 28 (1670): 302 (1692): 12 (1694): 28 (1697): 25 (1698): 13 (1730): 217 (1736): 28 (1866): 50 
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Cadro 3: RELACIÓN DE TODOS os NoMES SECUNDARIOS [NS] MASCULINOS
69 

DOS BAUTIZADOS DE BERDOIAS (1607 A 2000) 

N° ORDE NOME S(C. XVII S(C. XVIII S(C. XIX S(C. XX 
IOIALABS. 

(1607-2000\ 

total bautizados total bautizados total bautizados total bautizados número total 

164 533 588 506 bautizados: 1791 

1º Antonio 4 104 19 9 136(9,8 %1 

2' Manuel 7 20 39 66(3,68%) 

3• Ramón 18 t o 2 3011.67 %1 

4• José 3 10 11 24(t.34 %) 

5' Andrés 1 13 9 23 (1,28 %1 

6º Francisco 1 12 2 5 20(1,1 1 %\ 

7" Vicente 11 4 1 16 (0,89 %\ 

8º Jesús 14 1410.78%1 

9' Simón 2 10 12 (0,67 %\ 

10' Dorninao 3 8 11 (0,61 %1 

Benito - 7 4 11 (0.61 %) 

tl º Juan 2 5 2 910.5%1 

12' Luis 7 (0.39 %1 

Ricardo 7 

13º Bernardo 5(0,27 %1 

Carlos 5 

lanado 5 

Carmen 5 

Pascual 5 

Pedro 5 

Silvestre 5 

Tomás 5 

14' Aleianclro 4 (0,22 %1 

Caetano 4 

Cándido 4 

Carmolo 4 

Joaauln 4 

Pablo 4 

15º Alonso 3(0,16%1 

A""el 3 

Bautista 3 

Fernando 3 

lnocendo 3 

Martln 3 

Santiaao 3 

16' Anustín 2 (0.111 

Banolomé 2 

Celestino 2 

Ciorián 2 

Felioe 2 

Florencia 2 

Fructuoso 2 

Gabriel 2 

Greoorio 2 

Guillelmo 2 

Javier 2 

Mariano 2 

Miauel 2 

Saturnino 2 

Teodoro 2 

Ventura 2 

Victoria 2 

17" Adrián 110,05 %) 

Alberto 1 

Aloio(sl 1 

Alfredo 1 

Amador 1 

Auuilino 1 

Arturo 1 

Baldomero 1 

69 Encendo por Nomcs Secundarios (NS) os segundos e cerceiros nomes dos composros. 
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Nº ORDE NOME S(C. XVII S(C. XVIII S!c. XIX s(C. XX 
IO!Al ABS. 

(1607-2000) 
Baltasar 1 
Benicio 1 
Chrisólaao 1 
Chrisóstomo 1 
Claudia 1 
Clemente 1 
Cosme 1 
Crisanto 1 
Crlstovo 1 
Custodio 1 
Damián 1 
Daniel 1 
David 1 
Eduardo 1 
Enriaue 1 
Esteban 1 
EuQenio 1 
Eusebio 1 
Evaristo 1 
Ezeouiel 1 
Faustino 1 
Fermín 1 
Fidel 1 
Florido 1 
franco 1 
Fuloencio 1 
Hilario 1 
Hioólito 1 
Isidro 1 
lván 1 
Jacobo 1 
Jaime 1 
Jerónimo 1 
JorQe 1 
Julio 1 
Lazarino 1 
Leandro 1 
León 1 
Lucas 1 
Mario 1 
Mateo 1 
Matías 1 
Mauricio 1 
Nevomuceno 1 
Patricio 1 
Ponciano 1 
Primitivo 1 
Rafael l 
Romualdo 1 
Rosalino 1 
Rosendo 1 
Rudesindo 1 
Samuel 1 
Sebastián 1 
Sequndo 1 
Sera fin 1 

total: 116 NS diferentes 
Total: 565 baut. 

con NS 

A relación de NS non é tan ampla como a dos NP, pero non deixa de ser 
importante, pois comprende un toral de 116 nomes d ife rentes, nos que se inclúen 
34 que foron utilizados en exclusiva como nomes secundarios, pois nunca apareceron 
en ocasión ningunha como primeiros nomes. 
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Gráfica 3: O s NoMES Sr.cuNOARTOS [NS] MASCULINOS DE MÁls uso (BERDOIAS, r607 -

2000). 

nº baut. ord no me nº baut. 
145-1 50 

1' Antonio 136 

2' Manuel 66 

3' Ramón 30 

4' José 24 

5' Andrés 23 

6' Francisco 20 

7' Vicente 16 

8' Jesús 14 

9" Simón 12 

10' Domingo, 11 
Beni to 

Cadro 4: CóMPUTO TOTAL ABSOLUTO DOS PRINCIPAIS NOMES MASCU LINOS [NP + NS] DOS 

BAUTTZADOS DE BF.lli>OlAS (1607 A 2000) 

Nº stc. XX 
TOTAL ABS. 

HOME stc. xw S!C. XVIU SÉC. XIX (1607-2000) OROE 

total bautizados total bautizados total bautizados total bautizados número total abs. 
164 533 588 506 de baut.: 1 791 

1º José 1 42 139 144 326 (18,2 %) 

2' Manuel 33 129 121 283 (15,8 %) 

3' Antonio 13 124 30 10 177 (9,8 %) 

4' Juan 41 79 18 12 150(8,3 %) 

5' Andrés 14 61 52 17 144(8%) 

6' Francisco 11 39 29 22 101 (5,6%) 

7' Domingo 18 44 23 85 (4.75 %) 

8º Pedro 11 33 20 7 71 (3,96 %) 

9' Jesüs 8 56 64 (3,5 %) 

10" Ramón 27 23 6 56(3,1 %) 

11· VKente 1 23 20 2 46 (2.56 %) 

12' Benito 1 16 17 2 36(2 %) 
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Nº stc. xv11 l!C. XVIII S!C. XIX S!C. XX 
TOTAL ABS. 

HOME 11607-2000\ ORDE 

13º Simón 2 7 25 34(1,9%) 
14" l'aliTo T 1~ 14 1 32 (1.78 %) 

1oaqum , l5 2 32 

w Angel j 13 10 5 31 (1,73 %) 

w l\if1guel T 13 12 2 28 (1,56 %) 

17' Celes1ino 4 19 23 (1,28 %) 

18' GrMorio 1 10 7 18(1 %) 

luis 3 7 3 5 18 

Ricardo 3 15 18 

19' lanado 1 15 1 17 (0,94 %) 

20" Alonso 11 1 4 16 (0,9%) 

Bernardo 9 7 16 
Tomás 1 11 3 1 16 

21' Mallas 1 12 1 14 (0,78 %) 

Silvestre 7 7 14 
22• Alberto 5 3 3 11 (0,83%) 

Alejandro 11 11 

Evaristo 4 7 11 

Felipe 2 7 1 1 11 
23º Carlos 5 2 3 10 (0,55 %) 

Daniel 5 5 10 

Jacobo 5 5 10 

Fernando 5 5 10 
Martín 4 2 1 3 10 

24° Enrique 9 9(0,5 %) 

Faustino 5 4 9 

Rafael 1 3 5 9 
25º Aaustín 1 1 4 2 8 (0.44 %) 

Bartolomé 4 3 1 8 
Cae ta no 8 8 

26' Cándido 2 1 4 7 (0,39 %) 

Eduardo 7 7 

Fructuoso 4 3 7 

27' Mariano 3 3 6 (0,33 %) 

Marcos 6 6 

Perfecto 4 2 6 

Salvador 1 2 3 6 

Santiago 1 2 3 6 

28' Carmen 5 5 (0,27%) 

Cristova 1 4 5 
David 2 1 2 5 
Esteban 2 1 2 5 

Julio 5 5 

Pascual 5 5 

Victoria 3 2 5 

29' Baltas ar 1 3 4 (0,22 %) 

Carmel o 1 3 4 
Di ea o 2 2 4 
Euloaio 4 4 
Gabriel 4 4 
Guillelmo 2 2 4 

Julián 4 4 
Rnnue 1 2 1 4 

Valentin 2 2 4 
Ventura 1 2 1 4 

30' Bautista 1 2 3 (0.16 %) 
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Grdfica 4: CÓMPUTO T OTAL ABSOLUT O DOS NOMES MASCULINOS PRJNCIPAIS E SECUNDARI OS 

[NP +NS] DE MÁIS uso (BERDOlAS, 1607-2000). 
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l. EsTUDO DIACRÓNICO DOS NoMES PRINCIPATS MASCULINOS DE BERDOIAS. 

CoNSIDERACióNs PREVIAS 

O cadro 2 e as grdficas 1e2 están dedicados ós No mes Principais. Entendo por 
Nome Principal [NP] os nomes ún icos e os primeiros dos compostos. 

O cadro 2 recolle todos os NP masculinos dos bautizados de Berdoias de 1607 
a 2000. A grdfica 1 amasa visualmente a diferenza cuantitativa entre os 28 NP de 
maior uso (repárese na diferenza entre o 1° e o 2° e os outros) . A grdfica 2 amosa, 
por orde de antigüidade, o mesmo cá anterior (obsérvese como non foi preciso ser 
dos nomes máis antigos para acadar os primeros postos clasificatorios: repárese nos 
nomes de José, Manuel e Jesús, por exemplo) . 

O cadro 3 e a grdfica 3 están dedicados ós Nomes Secundarios [NS]. Enrendo 
por No me Secundario [NS] os segundos, terceiros e, mm (único) caso, os cuartos 
nomes dos bautizados. O cadro 3 recolle todos os NS da parroquia de 1607 a 2000. 
Agrdfica 3 amosa visualmente a diferenza cuantitativa entre os 11 NS de maior uso 
(repárese na diferencia entre o 1° e os outros) . 

O cadro 4e agrdfica 4 recollen a suma dos N P e dos NS; consti túen o Cómputo 
Total Absoluto (CTA). Repárese nagrdfica 4 a diferenza cuan titativa do CTA dos 25 
nomes de maior uso; repárese na distancia dos dous primeiros nomes e os outros. 

Observando estes cadros, podemos sacar estas primeiras CONCLUSIÓNS: 

1 °. Cad1·0 2 e grdficas 1 e 2 [NP] : 
Os dous primeiros nomes, }osé e Manuel, con 519 bautizados, supoñen case 
un terzo do total dos bautizados de Berdoias das carro centurias (o 29 % dos 
1791 bautizados totais) . 
O s cinco primeiros nomes (José, Manuel, Juan, Andrés e Francisco), con 662 
bautizados, supo ñen case a metade do total dos bautizados de Berdoias das 
carro centurias (o 48, 12 %). Iso quere dicir que estes cinco nomes xuntan 
tantos bautizados coma os 156 restantes. 
Os dez primeiros nomes (os cinco citados e máis D omingo, Pedro, Jesús, 
Antonio e Vicente), con 1122 bautizados, supoñen o 62,64 % do total de 
bautizados berdoieses das carro centurias. Isto quere dicir que os restantes 
151 nomes só reúnen o 37,36 % dos bautizados. 

2°. Cadro 3 e grdfica 3 [NS]: 
Os dous primeiros nomes (Antonio e Manuel) , con 202 bautizados, 
represen tan máis dun terzo dos bautizados que tiveron un NS (35,75 % dos 
565) e o 11,3 % do total absoluto dos 1791 bautizados. De por si, A ntonio 
xa supoñería o 24 % dos 565 bautizados con NS. 
Os cinco primeiros nomes (Antonio, Manuel, Ramón, José e Andrés), con 
279 bautizados, supoñen a metade dos 565 con NS (o 49,4 %) e o 15,6 % 
do total absoluto de bautizados. 
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O s restantes 111 nomes secundarios, con 286 bautizados, supoñen a outra 
metade (50,6 o/o dos 565) . 

3°. Cadro 4 e gráfica 4 [Cómputo Total Absoluto: CTA]: 
Os dous primeiros nomes (fosé e Manuel), con 609 bautizados, supoñen 
máis dun terzo do total dos bautizados das carro centurias (o 34 % dos 179 1 
bautizados totais). 
Os cinco primeiros nomes (fosé, Manuel, Antonio, juan, Andrés), con 1080 
bautizados, superan amplamente a metade do total dos bautizados berdoieses 
das carro centurias (o 60,3 o/o do rotal de 179 1). 
Os dez primeiros nomes (os cinco citados e máis Francisco, Domingo, Pedro, 
jesits e Ramón), con 1457 bautizados, superan os dous terzos do total de 
bautizados de Berdoias das carro centurias (8 1,35 %) . 

4°. A relación dos cinco primeiros nornes do cadro de NP (fosé, Manuel, juan, 
Andrés e Francisco) coincide bastante coa do CTA (fosé, Manuel, Antonio, 
juan e Andrés); só hai o cambio de Francisco por Antonio, da primeira relación 
á segunda. Onde hai rnaiores diferenzas é entre o cadro dos NP e o dos 
NS (Antonio, Manuel, Ramón, José e Andrés), pois neste entran con forza 
Antonio -que pasa a ocupar o primeiro posto- e Ramón, que ocupa o terceiro, 
desbancando a juan e Francisco. 

5°. A relación dos 10 prirneiros nomes do cadro de NP (fosé, Manuel, juan, 
Andr-és, Francisco, Domingo, Pedro, jesiís, Antonio e Vicente) coincide case por 
enteiro con algún cambio de lugar coa relación dos do CTA (fosé, Manuel, 
Antonio, juan, Andrés, Francisco, Domingo, Pedro, jestís e Ramón), pois son 
coincidentes en 9 nomes (só cambian no nome nº 10, que no cadro dos 
NP é Vicente e no CTA é Ramón) . A relación dos dez (once, en realidade) 
primeiros NS é a seguinte: Antonio, Manuel, Ramón,josé, Andrés, Francisco, 
Vicente, jesús, Simón e Domingo e Benito; entran Ramón, Simón e Benito 
desbancando a juan e Pedro. 

--- o ---

Cadro 5: RELACIÓN COMPARADA DE TODOS os NoME.~ PRTNCJPAlS [NP] MASCULINOS DOS 

BAUTIZADOS DE BERDOIAS (SÉCULOS XVII , XVIU, XIX E XX): 

Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX Séc. XX 
(1607-1700: (1701-1800: (1801-1900: (1901-2000: 
67 anos); 100 anos); 100 anos): 100 anos): 

arde 
164 nenas. 533 nenas. 588 nenas. 506 nenas. 

no me 
Total (pare.): 

no me Total (pare.) no me Total (pare.) no me Total (pare.) 
1• Juan" 41 (2S'llo) Ju.ln 17 (14.5'!1.) Jos; 129(22.9 '!1.) José 1B (26.3%) 

l' Domingo11 18(10,9 %) AncU s 48 (9 %) Manuel 109(18.5%) Manucl 82(16,2%) 

3• And1es 13 (7,9 %) Domingo 41(7,7 %) André5 52 (8,8 %) JesUs 42 (8,3%) 

4' 
Alonso 

11 (6.7 %) los•plVJOS<f 39(7,3 %) Francisco 27 (4,6 '11) Ct-leslino 17(3,3%) 
Pedro Francisco 

5• Francis<o 10(6%) Podio 32 (6 %) Joaquin 23 (3.9 ,.,) Juan 10 (1,9 %) 
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arde no me Séc. XVII no me Sée. XVIII nome Séc. XIX no me Sée.XX 

And<!< 
6º Antonio 9 (5.5 "l franósco 27 (5 11.) f'<dro 18(2.7%) Enoq~ 8 (1,58%) 

RK.a1do .,. Alvtno11 5 (311.) Manucl 26(4,9%) VKente 16(2,7 %) Alefandro 7 (1,)811.) 

Domingo Auiello 
8' Battolomé't 4 (2,4 %) Antonio 20 (3.75 %) Simón 15(2,5 %) Eduardo 6 (1,18%) 

Evaristo 

B<>nito 

'r 
Ang<I 

3(1.8%) An9•1 1)(2,4 %) Juan 
13(2.2 %) Pedro 5 (0,98%) 

Manin Pablo Pablo 
Ramón 

Bomabi O.nlel 
LOfl"flZO Ignacio David 

10' 
Luis 

2 (1,2 %) 
Mathias 

11 (2 %) Miguel 11 (2 '4) 
Euloglo 

4 (0.8%) Phitipen Miguel F~us1lno 

Sancho Vicente Julio 
Simón Ramón 
Agusrln 
Beni10 
8en1ura"' 
("""ijn 
a.m... .. 
Chnstobo'' 
Gr~io 
Guillehno11 

Ignacio Ángel 
l~do<o CAndido 

11" 
lo>•ph" l (0,5 %) 

Beni10 
9 (1,68%) Alltooio 11 (1,87%) 

Cesáreo 
3 (0.6%) MalCOS Ramón Cristián 

Malhlas f"'fuctuoso 
Moguol s....ino 
Paulo" 
RafHI'' 
Roque 
Rosl'ndo 
5atbttdor 
Thimoteo 
Thomás~' 
Vinccntet\ 

70 O Libro l" de Ilaucizados non chcga a recoller codas a.' part idas do séc. XVII; cnrre out ras ful tan as que van de 
16 18 a 1628 e as de 1673 a 1692: uns 30 anos ou máis, ás que hai que sumar as partidas estragadas dos anos 1607, 
1608, 1642e 1671. 

71 O utras forma.' ou grafías: Joan (8 baurizados, entre 1630 e 1657). 
71 Ü lltras formas ou grafías: Domingos (4 bautizados, enrre 1630 e 1643) . 

' " Outras formas ou grafías: Alvme (2 bautizados: 16 17, 1693). Ne séc. XVlll, con - b- (Albene, 1738; Alberto, 1782). 
74 Ourra grafía: Ban holomé ( 1 bautizado en 1693 e ourro na no séc. XVIII: en 1727) . 

7S O utras formas ou grafías: Felipe, que aínda aparecerá por primeira vez a fi ns do séc. XVlll ( 1784). 
76 Os tres únicos bautiz.,dos con este nome nos séc. XVII (1664), XVIII (1780) e XlX (1 834) aparecen inscritos 

con B-. 

n Oucra forma, no século scguinte: C hristóbal (17 13, 177 1). 
7' Quera grana, no século seguinte: Guillermo (1756). 
79 Joseph é a grafía máis arcaica; nesca parroquia aparece a fins do séc. XV II (1670) e consérva.•e ó longo de rudo 

o séc. XVIII (de 1702 a 1799) . A evolución seguinte foi Josef, que se ur il i1.a de 1777 a 1822. A forma acnial, simpli
ficada, José, empézasc a utili1.ar cunera 181 6. 

80 Ourra rorma ou grafía: Pablo, xa desde pri ncipios do séc. XVIII: 
81 /\si grafudo, coa graría actual (Rafael), en 1694. Curiosameme, no século seguince haherá un breve retorno á 

grafía arcaica: Raphacl (1748 , l 757). 

., J\ grafía actual xa aparece a finais do séc. XVIII e principios do XIX: Tomás ( 1795, 183 1 ). 

u Outras formas ou grafías, xa no séc. XVlll: Viume e Vicente. Mesmo se rcxistra en Hismu (1737). No séc. XX 
é Vicente. 
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Albetlo 
Am>dor 
Btnilo 
Catrjlio 
Coko 
Crisanto 
Diego 
Eliwo 
En'lnlO 
Es1ehan 
Gumersindo 
lván 

12· 
Gregorio 

8(1.S'lll Angel 9(1 .5 '11) 
Joaquln 

2 lllOl'll<I• Maicellno 
Mario 
Martín 
Miguel 
Modes10 
Perfeocto 
Plácido 
Primitivo 
Roberto 
Sanriago 
Sergio 
Vahmtln 
Víctor 
Adrl.ln 
Agustln 
Alfonso 
Alfredo 
Antonio 
Annando 
Atílio 
Avelmo 
Batdome10 
Bonila<lo 
Bruno 
Carlos 
Casimiro 
Cipdano 
Constantino 
l>emetrio 
EIKIO 

Eusebio 
Fabi.in 
Fe licia no 
Félh1 
fefmin 
f,rnando 
Fidel 
Generoso 
Genls 
lldf.'fonso 

13' Felipe 7 (1,l %) Jesús 
B (1,36'11>) 

Jaime 
1 Jairo 

J,wier 
Jotl 
luciano 
luis 
Maico 
Ma1cos 
Mariano 
Nebon 

°""' ,,_ 
Paullno 
Raül 
Rod<igo 
Rubln 
Rufino 
S«:urtdmo 
S<gundo 
Seta fin 
Sllvlo 
Teófilo 
Tomás 
Va1etlano 
Vicente 
Victoño 
Wence!iolao 
Ver al 
Vonatan 

14' lui§ 6(1,1 %) Gregario 7(1.2 '11>) 

15" 
Bematdo 

5(0,9%) Bernardo 6(1 '11>) Simón 
Caetano"', 

Daniel 
16" 

Jacobo 
4(0.75%) J.Kobo 5(0.85'11) Juli.in 

SllbestreH Silwtre 
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Albe<to 
c .. 1os 

Ce~tsno Chdstobo Evaristo fefnatldo fausrino 
17" fjilbficl l(0.56 '11) 

fe""ndo 
4(0,68 '11>) 

Joaquín 
""'ecto lolenzo Rafad 

MarCO\ 
Rali!cl 
Alejo(•) 
Ambrosio 
Ba<;ilk> 
Barto'°""' 
Bemabé 
813~ 

Oit'gO AtJUi lfll 
1 .. ffuluoso86 2 Ricardo l(0,5%) 

Guíllelmo Salvador 
luras 
Ralmundo 
Roque 
Su!bador 
ThC!odoro 
Xorxe" 
Adriano 
Aguslln 
Alonso 
Amaro/Mauro"" 
Balthasa,.. 
~ntura 

Bonaventura 
~t . .. 
El6<bio Ballasat 
Félix Comtantino 
ftorendo Esteban 
fructo luciano 

19" Jacinto 1 Lui< 2 
Marcín 
Malht!o Mariano 

Meicho< Vak!ntin 
Nicol.\\ VK10tio 
Pdlrk.K> 
Paubno 
PIA<ido 
Rodrigo. 
Quiríno 
Santiago 
Sebastián 
Thimoteo 

lrJ' Amaaeo 1 
Aurelio 
AveHno 
BcnlurJ 
Carlos 
üm1mi10' 1 

Cecitio 
(ornelio 
Eliseo 
Federico 
lsKtoro 
Jocinto 
Justo 
Marc0< 
Martln 
M.lximo 
Mathm. 
Modesto 
Roque 
leba<ti.ln 
~---

(39NPm.lsc. (16NP ""se. (61 NPmosc. 
(108NP 

mascuhnos 
diferentes en 01 diforentn no sK. diferentes no 

difru~nttS no 
anos do s«. XVII) XVIII) <kXIX) 

sk.XXI 

porcentaxes sb os 164 porcentilxes sb os Sll porcootaxes sb os S88 J>Of<tnlaxes sb os 506 
baut do Wc. XVII bout. dos«. XVIII bautdo séc.XIX baul do séc. XX 

81 Dous Cae ranos de 1775; dous C11yet1111os en 1712 e 1771. 
81 Outras grafías, a mediados do séc. XIX: Silvestre ( 1847). Nunha partida anterior mesmo aparece a forma Si/besh·o (171 O). 
86 Así grafado en 1792 e 1797. No séc. XX: Fructuoso en 1904 e 1919; Frutuoso en 1929. 
87 Os dous haucizados con este no me, con grafía arcaica: Xo1xe I Xeo1xe (1701) e Xorge ( 1791 ). 
"Amnro á marxe e Jvlnuro no texto de partida. 
89 No séc. XIX simpüfícase a grafía: Bttltnsnr. 
9
" Ourra forma ou grafía, xa no séc. XIX: Estebn11. 

91 Así escrito, en 1871. O único du séc. XX.xa aparece como C11simiro (1908). 
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2. ÜUTROS ASPECTOS A TER EN CONTA NO ESTUDO DIACRÓNICO 

No Cadro 5 remos a 'Relación comparada por séculos dos NP masculinos de 
Berdoias de 1607 ó ano 2000'. Considero que este debe ser o cadro principal, pois o 
máis lóxico é a rnaior parte dos bautizados fosen coñecidos ó longo da súa vida por 
este N P, aínda que ben sabemos de que niso houbo e hai excepcións e que en ocasións 
foi o segundo nome o que se impuxo. 

En resumo: en Berdoias houbo un rotal de 161 NOMES PRlNCI PATS masculinos 
diferentes (158 na lisraxe dos que sobreviviron a infancia) ó longo das carro centurias, 
dos que 39 corresponderon ós 67 anos computables do séc. XVII, 76 do séc. XVIll, 
61 ó séc. XIX e 108 ó séc. XX. 

Dos 39 nomes do séc. XVII, 3 fóro no en 'exclusiva', pois desaparecerían 
da onomástica berdoiesa e nunca máis se volverían utilizar: Clemente, Rosendo e 
Sancho. 

O séc. XVIII tivo 17 nomes exclusivos: Alejo(s), Ambrosio, Basilio, Blas, 
Bonaventura, Florencio, Fructo,]orge,julidn, Lucas, Mateo, Melchor, Patricio, Quirino, 
Raimundo, Teodoro e Timoteo. 

O XIX tan só 7: Amadeo, Cecilio, Cornelio, justo, Mdximo e Victorio. 
O máis innovador foi o pasado séc. XX, pois contou con 53 nomes exclusivos: 

Alfredo, Amador, Armando, Atilio, Baldomero, Bonifacio, Bruno, Campio, Cdndido, 
Celso, Cesáreo, Crisanto, Cristián, David, Demetrio, Electo, Eulogio, Fabián, Feliciano, 
Fermín, Fidel, Generoso, Genís, Gumersindo, !Ldefonso, lván, Jaime, }airo, Javier, 
joel, julio, Maico, Marcelino, Mario, Nelson, Osear, Primitivo, Raúl, Rubén, Rufino, 
Secundino, Segundo, Serafín, Sergio, Silvio, Teófilo, Toribio, Valeriano, Víctor, Victorino, 
Wenceslao, Yerai e Yonatán. 

En realidade hai un desequilibrio bastante notable entre os bautizados dos cinco 
ou dez primeiros nomes e os restantes. 

Oeste xeiro, dos 39 nomes distintos do séc. XVII, os cinco primeiros (juan, 
Domingo, Andrés, Alonso e Pedro) , con 94 bautizados, supoñen máis da metade dos 
164 bautizados totais (o 57,3 %). Engadindo os cinco nomes seguintes (Francisco, 
Antonio, Alberto, Bartolomé e Ángel) chégase á cifra de 125 bautizados (o 76,2 %). 

Dos 76 NP diferentes do séc. XVIII, os cinco primeiros (juan, Andrés, Domingo,José 
e Pedro), con 237 bautizados, supoñen case a mctade dos 533 bautizados da centuria (o 
44,46 %). Co engadido dos cinco nomes seguintes (Francisco, Manuel, Antonio, Ángel 
e Pablo) chégase á cifra de 336 bautizados (o que supón o 63 % dos totais). 

Dos 61 NP diferentes do séc. XIX, os cinco primeiros nomes (José, Manuel, 
Andrés, Francisco e Joaquín), con 340 bautizados, supoñen máis da metade dos 
bautizados (o 57,8 % dos 588 totais do século). Engadíndolles os cinco nomes 
seguintes (Pedro, Vicente, Domingo, Simón e Benito) acádase a cifra de 417 bautizados 
(o 70,9 % dos totais). 
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Dos 108 NP diferentes do séc. XX, os cinco primeiros nomes (José, Manuel, 
Jesús, Celestino e Francisco), con 291 bautizados, supoñen máis da metade dos 
bautizados (o 57,5 % dos 506 bautizados do século). Con engadido dos cinco 
nomes seguintes (juan, Andrés, Enrique, Ricardo e Alejandro) acádase a cifra de 332 
bautizados (65,6 %). 

Como consecuencia, no séc. XVII os 34 NP seguin tes ós cinco primeiros, con 70 
bautizados, supoñen o 42,68 % do total de 164 do século, e os 29 seguintes ós dez 
primeiros, con só 39 bautizados, o 23,78 %. 

No séc. XVTTT os 71 nomes seguinres ós cinco primeiros, con 296 bautizados, 
supoñen o 55,5 % dos 533 totais; e os 66 nomes seguin tes ós dez primeiros, con 197 
bautizados, o 36,96 %. 

No séc. XIX os 56 NP seguintes ós cinco primeiros, con 248 bautizados, supoñen 
o 42,2 % dos 588 bautizados totais; e os 51 seguintes ós dez primeiros, con 171 
bautizados, o 29 %. 

No séc. XX, os l 03 NP seguintes ós cinco primeiros, con 215 bautizados, 
supoñen o 42,5 % dos 506 totais do século; e os 98 que seguen ós dez primeiros, con 
174 bautizados, o 34,4 %. 

Observando o Cadro 2 ('Relación total de todos os NP masculinos dos 
bautizados de Berdoias de 1607 a 2000'), pensamos que establecer as porcentaxes en 
base ós cinco ou ós dez primeiros nomes non responde á realidade, pois mesmo entre 
eles hai notables desequilibrios entre si. 

En base a isto, coidamos que se deben establecer CATRO GRUPOS. Un primeiro 
grupo de nomes destinado a aqueles que superen os 300 bautizados; obviamente, só 
hai un nome que o supera, José, que cos seus 302 baut. aproxímase en por si á 115 
parte dos bautizados totais (achégase ó 17 %) . O segundo grupo, reservado para os 
que superen os 200 baut., ocúpao, tamén en solitario, Manuel, que cos seus 217 
baut. representa máis da 1/10 parte dos totais (12 %); entre estes dous primeiros 
nomes xa suman 519 bautizados (case a 3ª parte do total: o 29 %). O terceiro grupo 
compóñeno dous nomes, juan e Andrés, que logran superar a barreira dos 100 
bautizados; entre os dous suman 262 baut. (o 14,6 % do total). O cuarto grupo 
confórmano cinco nomes (Francisco, Domingo, Pedro, jesús e Antonio) que superan a 
barreira dos 40 bautizados; entre todos suman 312 baut. (o 17,42 % dos totais). 

Estes nove primeiros nomes da listaxe de NP suman 1093 baut., que supoñen 
o 61 % dos totais. Os 152 nomes restantes unicamente chegarían á cifra de 698 
bautizados, o que supón o 39 % dos totais. Se xa había desequilibrio entre os 
nove primeiros nomes entre si, non digamos entre este grupo e os restantes. Desta 
maneira, case podemos afirmar que o protagonismo onomástico histórico de 
Berdoias no tocante ós NP xirou en torno a este GRUPO DE NOVE NOMES que coparon 
o 61 % dos 1791 bautizados: José, Manuel,juan, Andrés, Francisco, Domingo, Pedro, 
Jesús e Antonio. Para non esaxerarmos, quizais poderiamos ampliar esta relación ós 
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outros nove nomes seguintes que deron superado a vincena de bautizados: Vicente, 
Joaquín, Pablo, Ángel, Ramón, Miguel, Benito, Simón e Celestino (teñen entre 21 e 
28 bautizados) . Os que quedan case se poderían considerar simples anécdotas, pois 
na súa maior parte non tiveron continuidade, pois só un chega ós 16 bautizados 
(Gregorio) e ningún dos outros 142 restantes chega a superar os 13. 

Aínda así, non todos estes primeiros nomes tiveron presenza importante nas carro 
centurias, empezando polos dous primeiros Uosé e Mamte~, que practicamente non 
existían no séc. XVII. Jesús estivo totalmente ausente nas dúas primeiras centurias e 
no XIX foi unha pequena anécdota (practicamente só estivo presente no séc. XX). 
Vicente, Joaquín, Pablo, Ángel, Ramón e Miguel practicamente só tiveron "vida'' nos 
séculos XVIII e XIX, e Domingo e Antonio desapareceron no séc. XX. Por todo isto, os 
únicos nomes que permaneceron "vivos" nas catro centurias cun número respecrable 
de bautizados en cada unha delas só foron carro: Juan, Andrés, Francisco e Pedro. 

Ollando o Cadro 4 ('Cómputo total absoluto dos NP e NS nomes masculinos 
dos bautizados de Berdoias (1607-2000)', observamos que as cifras e porcencaxes 
se incrementan a favor dos primeitos postos, como era de esperar. Tamén aquí se 
poden establecer CATRO GRUPOS, pero desta vez entre os once primeiros nomes. O 
primeiro grupo (reservado ós de máis de 300 baut.) vólveu ocupar José, que, con 326 
baut., representa case a guinea parte dos bautizados totais (1 8,2 %). O segundo grupo 
(reservado ós de máis de 200 baut.) tamén vai ocupado por Manuel, que, cos seus 
283 baut. , supera a 1/6 parre dos rotais (15,8 %). Entre estes dous nomes suman 609 
baut.: máis de 1/3 dos totais (34 %). 

O terceiro grupo (destinado ós que sobrepasan os 100 bautizados), confórmano 
carro no mes (Antonio, juan, Andrés e Francisco); suman 572 baut. (case outro terzo 
dos totais: o 32 %) Repárese que en tre o 1°, 2°, e 3° grupo xa case se chega ós 2/3 
dos bautizados totais (1181 baut.: o 66 %). 

O cuarto grupo (destinado ós que superan os 40 bautizados), confórmano 
ci nco nomes (Domingo, Pedro, Jesús, Ramón e Vicente); suman 322 bautizados, que 
representan o 1 8 o/o dos totais. 

En suma, que estcs once primeiros nomes suman a cantidade de 1503 bautizados, que 
sobrepasa amplamente os 2/3 dos bautizados da historia onomástica berdoiesa (o 84 %). O 
desequilibrio é manifesto, pois isro quere dicir que a inmensa maior parte dos no mes mascu
linos berdoieses veranse repartidos por tan só 288 bautizados (o 1 G o/o dos totais). 

No cómputo absoluto o protagonismo onomástico camén corresponde, xa que 
logo, a esces ONCE PRIMEIROS NOMES Uosé, Manuel, Antonio, juan, Andrés, Francisco, 
Domingo, Pedro, Jesús, Ramón e Vicente), e quizais camén, para non pecarmos de 
esaxerados, tamén a Benito, Simón, Pablo, Joaquín, Ángel e Miguel, que estiveron 
entre os 23 e os 36 bautizados. E ntre os outros houbo algúns que tiveron ceno 
protagonismo en determinado século ou época (Celestino, Gregorio, Luis, Ricardo, 
Ignacio, Alonso, Bernardo ... ), pero sen moita contin uidade. Os restantes case se pode 
dicir que só supuxeron simples anécdotas ou curiosidades onomásticas. 
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O ESTUDO DIACRÓNICO da onomástica de Berdoias proporciónanos unha visión 
bastante clara da evolución do uso dos nomes - masculinos neste caso- de principios 
do séc. XVII ó 2000. No apartado anterior xa vimos a historia concreta do uso de cada 
nome, a súa evolución particular ó longo de todos estes anos. No presente apartado 
faremos unha análise comparada do uso dos nomes máis usados por centurias. 

Observando os nomes que ocupan os cinco primeiros lugares do Cadro 5 - os 
únicos que mantiveron un número de bautizados a ter en con ta-vemos que só dous dos 
nomes (Andrés e Francisco) se mantiveron de principio a fin dentro destes seis primeiros 
postos ó longo dos 400 anos. Tamén juan case o logra, de non ser por ese descenso ó 
9° lugar no séc. XIX. Nos outros postos houbo cambios sensibles, pois mentres que 
uns nomes foron perdendo 'usuarios' co paso dunha centuria a outra - e, nalgúns casos, 
mesmo desaparecendo-, outros foron entrando con forza na clasificación ata ocuparen 
os lugares de privilexio (o caso de José e Manuel é ben clarificador). 

Observando as clasificacións de cada século comprobaremos a efectividade dos 
cambios onomásticos, suxeitos ancano ás devocións relixiosas e hogano ás modas, ós 
contactos culturais e mesmo ós movementos migratorios. 

COMPARACIÓN DOS RESULTADOS DE BERDOIAS CON OUTROS ESTUDOS ANTElUORES 

Podemos comparar os datos achegados neste estudo diacrónico da onomástica 
de Berdoias cos xerais de Galicia, que, loxicamente, son máis ben escasos. 

Tan escasas son estas investigacións que no Diccionario dos Nomes Gafegos só se 
lle dedica á evolución diacrónica un breve apartado ("Variacións da frecuencia no 
tempo"), no que se inclúe un pequeno cadro cos oito nomes masculinos máis usados 
en Galicia entre os séculos Vlll e XIII, no séc. XVIII e no séc. XX [FERRO RumAL ET 
ALII; 1992: 44]. Máis completa é a lista dos nomes de home máis frecuentes do séc. 
XX, pois aparece un total de 62 nomes: de José (211.646 en total) a Raúl (2035 en 
total); a listaxe fora confeccionada polo Prof. D. Kremer en base a un censo electoral 
que se supoñía de 1980, polo que se deducía que correspondía a homes nados anees de 
1962 (FERRO RurnAL ET ALII; 1992: 41); o estudo de. Kremer publicaríase en 1994. 

Cadro 6.- ÜS OITO NOMES MASCULINOS MÁIS USADOS [EN GALICIA]: SÉC. VIII Ó XX 

SÉCULOS Vlll-JUH SÉc. XVIrr SÉc. xx (n. antes de1962) 

l. Pedro l. Xoán l. X osé 
2. Paio 2. Anrón 2. Manuel 
3. Xoán 3. Domingos 3. Antón 
4. Marriño 4. Francisco 4. Ramón 
5. Roi 5. X osé 5. Xoán 
6. Fernando 6. Pedro 6. Llús 
7. Vermudo 7. Andrés 7. Xesús 
8. Munio 8. Manuel 8. Francisco 

Fome.<: os dosS<'culos Vlll-XJll (Kl<EM••; 19RO: 75- 155); O> do s<!c. XVII I (SAAV.UKA (1991-IV: 4R7-506); os <lo s<c. XX (KRFMPR; 1991). 
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Dous anos máis tarde, o historiador P SAAVEDRA (1994: 324 e 326) publica 
calas onomásticas en momentos determinados dos séculos XV (ano 1454), XVI (ano 
1597) e XVIII (ano 1750), referidas nos tres casos á cidade de Ourense: 

Cadro 7.- NOMES MASCULINOS 

NoMES MASCULINOS MÁ.!S FRECUENTES ENTRE OS VECIÑOS DE Ü URENSE NAS FREGUESÍAS RURAIS 

EN 1454, 1597 E 1750* DA BAIXA LIMIA 
(Ü URENSE)** 

1454 1597 1750 1750 

1 Johán (21,1 %) 1 Juan (18,8 %) 1 José (14,6 %) l Francisco (12,2 %) 

2 Afonso (1 1,4 %) 2 Pedro (14,6 %) 2 Francisco (10,2 %) 2 José (6,9 %) 

3 Roi (10,8 %) 3 Amonio (8,6 %) 3 Juan (9,6 %) 3 Beniro (6,7 %) 

4 Álvaro (7,6 %) 4 Francisco (8,4 %) 4 Antonio (6, l %) 4 Juan (6,6 %) 

5 Gonzalvo (7,3 %) 5 Barrolomé (5,4 %) 5 Manuel (5,7 %) 5 D omingo (6,4 %) 

6 Pero (7,3 %) 6 Alonso (5 %) G Pedro (5, 1 %) 6 Pedro (4,7 %) 

7 Fernán (6,7 %) 7 Domingos (4,4 %) 7 Domingo (3,9 %) 7 Manuel (4,4 %) 

8 Gómez (6, 1 %) 8 Gregario (3,4 %) 8 Benito (3,4 %) 8 Miguel (2,8 %) 

• fonres: para 1454, cloboración a partir de X. FERRO Cousno (1967: 58-66); paro 1597, i\Jchivo Gcncml de Simanca.< (Expedientes 
de Hocicnda, atado 96); para 1750, Catastro de Ensenada, Persono! de legos. 
•• Fontes: Catastro de Ensenada ( 1750): p<:rsoal ele legos de San Torcuato ele Santa Comba, San Pedro Félix de llande, San Miguel 
de Carballeda, Bcade e San Breixo de Queirogis ( 1.013 casos de homes). 

Cmco anos despois <leste cadro, os filólogos Ana BoüLLÓN e Fem ando T ATO 

(1999: 39) publican o que ven a continuación , con datos dos séculos VIII-XIII, do 
XV, XVII e XVIII e de dous momentos do séc. XX (1962 e 1980). 

Cadro 8: ÜV.SENVOLVEMENTO lllSTÓRICO DOS OEZ NOMes MASCULINOS MÁIS ~RECUENTES DE GALICIA 

Séc. V!!!-Xl/J Séc.XV Séculos XVII-XVIII Nados 11111es de 1962 Nados en 1980 

l. Petrus l. Juhan 1. Juan (Juan) l. José 1. David 

2. Pelagius 2. Afonso 2. Domingo 2. Manuel 2. Pablo 

3. Rodericus 3. Roy 3. Andrés 3. Anwnio 3. Javier 

4. loliannes 4. Álvaro 4. Pedro 4. Ramón 4. Manuel 

5. Munnio 5. Fernando 5. Antonio 5. Juan 5. Carlos 

6. Froila 6. Gon,,tlvu/ Pedro 6. Francisco 6. Luis 6. Alberto 

7. Marcinus 7. Comes 7. Joseph 7. Jesús 7. Óscar 

8. Vcremundus 8. Diego 8. Alonso 8. Francisco 8. Diego 

9. Fredenandus 9. Ares I Nuno 9. Manuel 9. Carlos 9. Jorge I Rubén 

10. Didacus 10. Vaa.sco 10. Ignacio 1 O. Fernando 10. Miguel 

Fornes: os datos dos séculos Vlll-XllL (BoULLÓN; 1994); os do séc. XV (KnEMEH; 1991: 205); os dos séculos XVII eXVl ll (LEMA; 

1993a: 118-123); os nacidos ames de 1962 (Kt<•Mrn; 1994 • FERRO; 1992: 41); os nacidos en 1980 (recollidos por BouuóN I 
TATO; 1999: 39). 
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Para Elixio RrvAs (1991: 16) os nomes máis comúns de Galicianos séculos XIV 
e XV eran estes: Johan, Payo, Gorn;:alvo, Afonso, Álvaro, Roy, Pedro/Pero, Marciño, 
Vasco, Menda, D iego/Diago, Fernán e Estevo. 

Por termos unha referencia xeográfica próxima, segundo un estudo de sete 
documen tos procedentes do desaparecido mosteiro bieito de San Mamede de Seavia 
(actual concello de Coristanco), datados entre 1423 e 1487, estes eran no séc. XV 
os nomes máis comúns de parte da comarca de Bergantiños (lindeira coa Terra de 
Soneira): Afonso, Áluaro, Vasco, Fernán, Gan;:ia, G il, Gomes, Gonc;:alo/Gonc;aluo/ 
Gonc;:al, Johán/Iohán/Juan, Lapo, Martino, Pero e Roy (AIRA GoNZÁLEz; 2004: 
464) . 

Como remate, para facilitar unha comparación visual inmediata, vou repetir 
os datos de Berdoias comidos no Cadro 5 neste Cadro 9 que segue, pero de forma 
abreviada, só referidos ós oito primeiros nomes: 

Cadro 9: ÜS OITOS PRIMEIROS NOMES MASCULINOS (NI') DE BERDOIAS (1607-2000) 

Stc. xvr1 SÉC. XVIU Stc. XJX SÉC. XX 

l luan 25 o/o 1 luan 14 5% l losé 22.9 % l losé 26,3 o/o 
2 Domin~o 10 9 o/o 2 Andrés 9 o/o 2 Manuel 185 % 2 Manuel 162 % 
3 Andrés 7 9 % 3 Domin~o 7 7 o/o 3 Andr~s 8 8 o/o 3 lcsús 83 o/o 

4 
A l onso 

6,7 o/o 4 José 7,3% 4 Francisco 4,6 o/o 4 
Celestino 

.3,3 o/o 
Pedro Francisco 

5 Francisco 6 % 5 Pedro 6 o/o 5 Toanuín 3.9% 5 luan 19 % 
Andrés 

6 Anton io 5,5 % 6 Francisco 5 o/o 6 Pedro 2,7 o/o 6 Enrique 1,58% 
Ricardo 

7 Al heno 3 °Ál 7 Manuel 4 9 o/o 7 Vicente 2,7 o/o 7 Alciandro 138% 

Domingo 
J\urelio 

8 Banolomé 2,4% 8 Antonio 3,7 o/o 8 2.5 o/o 8 Eduardo 1,18 o/o 
Simón 

Evarisco 

!'once: elaboración propia a parcir do' datos dos libros de bauti1,1dos de J:lndoias. 

A simple vista, o primeiro que apreciamos é un camb io bastante notable entre os 
no mes da Idade Media (séculos Vlll ó XV) e os dos séculas segui n tes, particularmente 
a partir da segunda metade do séc. XVI. Non cabe dúbida de que o Concilio de 
Tren to (rematado en 1563) influíu o seu. 

En ningunh a listaxe <lestes cadros se rexistra a presenza de nomes non cristiáns, 
pois a adminisrraci6n eclesiástica, xa con anterioridade a Tremo, puxera moito 
empeño en que os oficiantes non admicisen outros nomes que os de santos e santas. 
Repitamos unha vez máis a xa famosa recomendación do Sínodo de Ourense de 
1543-1544, dirixido ós cregos da diocese: 
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"Cuando baprizardes ( ... )ponedles los nombres de los sancros e sanctas que están en el 
cielo, porque les deis por abogados, e no Hecror ni Roldan, que habeis acostumbrado 
a le poner" (GARCÍA Y GARCÍA; 1981: 153). 

Parece que había cerco coscume - seguramente entre as clases altas- de impoñer 
nomes da tradición literaria, maiormente da francesa (Roldán, Oliveiros) ou da 
bretona do ciclo arcúrico (Tristán , Galaz, Ga.laor, Lanzarote, etc.) [BouLLÓNITATo; 
1999: 30]. 
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3. A ONOMÁSTICA MASCULINA DO SÉC. XVII 

Xa se advertíu que o primeiro dos libros de bautizados de Berdoias (o de 1607-
1746) non recolle na súa totalidadc as partidas dos nacidos/as do séc. XVTI, quedando 
sen rexisrrar os dez anos que van de 1618 a 1628 e máis case vinte de 1673 a 1692; 
hai tamén carro partidas ilexibles ou estragadas (as dos anos 1607, 1608, 1642 e 
167 1). Por outra parte, o máis probable é que non se rexistrasen no libro todos os 
nenos e nenas bautizados/as, e quizais neste do séc. XVU só estean con seguridade 
os fillos e filias das familias fidalgas e os das familias labregas ricas ou de tipo medio 
(na particular vara de medir a riqueza da época); os fil los e fi lias dos pobres caseteiros 
e xornaleiros posiblemente non había excesivo interese en rexisrralos, e xa non 
digamos os de nais solceiras. Hai que contar tamén cos inevitables esquecemencos e 
coa preguiza de moitos cregos á hora de pasaren as partidas ós libros. 

Berdoias, de nos fiarmos dos daros do cardeal ]. DEL H oyo (1607), empeza o séc. 
XVTI coa reducida poboación de 20 veciños; supoñendo unha media de carro persoas 
por casa, que xa é supoñer, a freguesía tería como máximo 70 ou 80 habitantes. 
Aínda que a poboación iría incremenrándose ó longo da centuria, non debe estrañar, 
polo tanto, esa reducida cifra de 164 nenos e 144 nenas contabilizada nas partidas. 

Polos estudos que se levan feico en Galicia, nomes moi comúns a mediados dos 
séc. XV son descoñecidos ou pouco usados a principios do séc. XVII, que é o que 
marca o principio do noso esrudo. Xa non irnos acopar en ni ngures ningún Roi, Ares, 
Gómez nin Vasco. Outros nomes ocupan o seu lugar: Antonio, Francisco, Bartolomé 
e D omingo(s), xa están presentes no séc. XVI. 

O s padróns fiscais de Lugo e Ourense permiten comprobar como entre 1540 
e 1590 se producen na onomástica cambios rápidos: o retroceso de nomes como 
Álvaro, Gonzalo, Roi , Lopo e Fernán correspóndese co avance deAnronio, D omingo, 
Francisco, Barco lomé ou Miguel. Nalgúns concellos rurais a evolución é quizais máis 
parsimoniosa: na Terra de Cervantes, os oito primeiros nomes masculi nos na década 
de 1590 eran, por esta orde: Pedro, Juan, Bartolomé, Alonso, Francisco, D omingo, 
Luis e Diego (SAAVEDRA; 1994: 325). 

Estes oito primeiros nomes das montañas orientais de Galicia da derradeira 
década do séc. XVl coinciden case ó completo cos de 1597 da cidade de O urense 
(ver Cadro 7 da páxina 86) ecos rexistrados ó longo de todo o séc. XVII en Berdoias 
(Grdfica 5 da páxina 90): os nom es unicamente cambian de lugar, pero en todo caso 
son os mesmos (só están ausentes dos primeiros lugares en Berdoias: Luís, Diego e 
Gregorio, pero non eran descofiecidos). 
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Gráfica 5: Os NP MASCULINOS DE MÁis uso EN BERDOIAS 

NO sÉc. XVII (total: 164 baut.) 

orde no me nº baut. 
1 1º. Juan 41 

~ 
2º. Dominao 18 
3º. Andrés 13 
4º. Alonso Pedro 11 
5º. Francisco 10 
6º. Antonio 9 
7º. Alberto 5 
8º. 8artolomé 4 

5º. 6º. 7º. 8º 

Pasando xa os datos de Berdo ias, vemos que o primeiro lugar do período 1607-
1700 ocúpao Juan, con 41 bautizados, xustamen te a 4ª parre dos 164 bautizados 
tota is do século (Gráfica 5). 

En toda a centuria tivo esta grafía, exceptuando o período comprendido entre 
16~0 e 1657 - que correspondeu na súa. maior parte á reitoría do crego 'galeguista' 
]o~n Romero da Costa- no que se bautizaron 8 nenos inscritos coa forma galega 
Joan. 

l!n ~orne qu~ lle viña legado á parroquia do séc. XVI, pois xa aparece entre 
os pnme1ros b.au~1zados (os do ano 1607) . Como xa adiantei, o lugar primixenio 
deste nome comc1de coa tendencia xeral en Galicia, tanto no mundo rural coma no 
urbano. Xoán xa era dos primeiros nomes entre os séculos VIII e XIII (ver Cadros 6 e 
8,das páxinas 85 e 86); no séc. XV pasara ó primeiro lugar (Cadro 7, ano 1454, e 8, 
sec. XV), que conservaría tamén no séc. XVI (Cadro 7: ano 1597). 

A devoción a san Xoán Bautista permaneceu e mesmo se vería incrementada ó 
longo dos séculos XVI e XVII, coa fundación de m oitas capelanías. 

Nesta centuria foron os padriños (e algunha madrifía) que xa t iñan 0 mesmo 
noi:n~ os seus máxi mos propagadores, pois 53 dos 77 bautizados (case o 69 %) 0 

re~1b1ro~ del~s. D~spois. veñen as causas descoñecidas (o 28 %), dentro das que 
ha1 ~ue mcl ~1r a v1_xenc1a do culto a san Xoán e a inercia do cosrume im peran te. 
Tam~n .ºs pa1s (e nais) con este nome foron importantes na progagación (1 1,7 %). A 
prox1m1dade da festa onomástica co día do bautismo só influfu en un bautizado. 

No séc. XVIII este nome continuará de 1°, pero xa non no XIX, no que sufrirá 
~ha co~~undente caída, P?is baixou ó 9° lugar. Este descenso hai que atribuílo á 
mtroduc1?n de no.vas devoc1óns (como a de san Xosé, que recibe un gran pulo), que 
se fo ron mtroducmdo cada vez máis e foro n substituíndo as antigas. No séc. XX 
lograría ascender ó 5° lugar. 
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É un dos nomes máis amigos da freguesía, pois xa se documenta nas primeiras 
partidas (as do ano 1607). Nome antigo e lonxevo -xunto con Antonio, outro dos 
'macusa.léns' da onomástica berdoiesa-, pois chegou con vida ó ano 2000, aínda que 
leva anos en decadencia. 

O segundo lugar deste século ocúpao Domingo, pero a unha considerable 
distancia de juan (que o dobra en número de bautizados); levárono 18 bautizados 
(10,9 % dos rota.is do século). En toda a centuria tivo esca grafía, agás 4 bautizados de 
entre 1630 e 1643 que aparecen coa forma galega Domingos (partidas asinadas polo 
crego Joán Romero da Costa) . 

A introdución do nome (1614) debeuse á traslación do nome da madriña 
(Dominga) na súa forma masculina ó primeiro bautizado, aínda que sen dúbida 
xa existía na freguesía na centuria anterior. No espallamento do nome durante o 
século inAuíron os pa.is en primeiro lugar (en 11 bautizados, o 26,8 %) e despois os 
padri ños (8 en total, o 19,5 %); dáse a circunstancia de que foro n m áis as nais (6) cós 
país (5) e as madri ñas (6) cós padriños (2) . H oubo 12 bautizados que o recibiron por 
causas descoñecidas (29,2 %). 

O privilexiado lugar ocupado por este nome nesca centuria tamén entra dentro 
do esperado e da tendencia xeral en Galicia, polas escasas ca.l as que se teñen feíto. A 
causa do elevado número de homes co nome de Domingo (e tamén de mulleres co de 
D ominga) tense explicado pola influencia dos frades dominicanos e das súas misións, 
moi activas xa desde finais do séc. XVI, orientadas a propagar o rezo do santo rosario 
en familia; non é casual que ó longo destes séculos se incrementase o culto á Virxe do 
Rosario e a devoción ás ánimas do purgatorio: as disposicións teolóxicas do Concilio 
de Tremo pouco a pouco ían tendo efecto (SAAVEDRA; 1991: 500). Unha tradición 
atribuíralle, equivocadamente, a san Domingos de G uzmán a invención do rosario; 
en realidade seica fo ra outro frade dom inicano: o bretón Alain de la Roche (FERRO ET 

ALII; 1992: 231 ). Ó mesmo tempo que impulsaban este rezo piedoso ta.mén suxerfan 
a imposición do nome do seu santo fundador da orde. 

No séc. XVIII manterase nos postos altos (o 3°). A decadencia empezará no 
séc. XIX, no que descenderá ó 9° lugar, para desaparecer por completo a partir do 
derradeiro terzo desta centuria. 

Trátase doutro dos nomes ruáis amigos da parroquia, pois documentámolo en 
1614. Non obstante, non chegou ó nosos días: aínda que soe a esaxeración, podemos 
dicir que este nome para Berdoias "morreu" de vello, despois de máis de 250 anos 
de vida documentada. Loxicamente, en onomástica nada hai definitivo e no presente 

século XXT pode resucitar en calquera momento. 

Andrés ocupa o cerceiro lugar dos nomes de Berdoias desea centuria, con 13 
bautizados (7,9 % dos totais do século) . 

A súa introdución produci use no segundo terzo do século, con un bautizado 
do ano 1638 - do que ignoramos as causas da súa imposición-, pero non tivo un 
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espalJamento decidido ata finais desre mesmo terzo (a partir de 1665: deste ano ó 
final da centuria naceron 11 dos 13 bautizados). Maiorirariamente non houbo causas 
coñecidas que explicasen a propagación do nome (ignorámolas en 11 bautizados; o 
84,6 %), de tal maneira que coidamos que pesou a forza do costume ou a tendencia 
xeral en Galicia por esta época. 

Non se debe esquecer que santo André foi desde tempos inmemoriais un santo 
moi popular en Galicia. O seu santuario de Santo André de Teix:ido era e segue sendo 
lugar obrigado de peregrinación popular, para non ter que facela de morco; ademais, 
nesta paraxe crece a "herba empreñadeira'', e por iso tamén acudían a el os matrimonios 
que non lograban descendencia ("a San Andrés van dous e veñen tres"). 

. Esta tendencia xeral a favor do espallamento do nome - alimentada polo 
incremento do culto ó santo André- favorecerá o ascenso ó 2° posto no séc. XVIII, 
para despois man terse no 3° no XIX e bai:icar ó 6° no XX. Xunco con Juan e Francisco 
foi un dos escasos nomes que se mantiveron nos seis primeiros lugares ó longo das 
carro centurias. 

Alonso ocupa, xunto con Pedro, o 4° posto dos nomes de Berdoias desee século, 
con 11 bautizados (6,7 % dos totais da centuria). 

Mantívose durante toda a centuria coa forma casrelanizada, aínda que quedan 
restos da forma galega Afonso, non no nome de ningún bautizado, senón no dalgún 
padriño e/ou pai. 

Trátase doutro dos nomes roáis ancigos da freguesía, pois xa se documenta 
en 1607; o primeiro bautizado da centuria recibira o nome do seu padriño. Non 
obstante, podemos asegurar que xa existía na freguesía no séc. XVI. 

Foi un nome practicamente circunscrito ó séc. XVII, pois dos seus 13 bautizados 
totais como NP, 11 fórono desta centuria. Só houbo dous máis (como N P): un a 
m ediados do séc. XVIII e outro a mediados do XX (este xa coa nova forma, tamén 
castelá, de Alfonso). No séc. XVII a propagació n do nome debeuse maioritariamente 
ós padriños (36 %, idéntica porcentaxe cá das causas descoñecidas); a transmisión 
do nome dos país e a coincidencia do bautismo coa festa onomástica do san to titular 
(santo Ildefonso, neste caso, que daquela se consideraba o mesmo santo) só afectou a 
pouco máis do 18 % dos bautizados. Cómpre engadir tam én que Alonso foi en parte 
un nome dinástico da familia fidalga dos Lema, pois Alonso de Lema JI intentou 
perpetualo na liñaxe impoñéndollo a dous dos seus fi llos (o segundo recibiuno 
porque o primeiro lle morrera ó nacer). 

Ped1·0 comparte con Alonso o 4° lugar dos nomes da centuria, e ramén a súa 
antigüidade na freguesía, pois xa se documen ta no ano 1608. 

Este primeiro bautizado de 1608 era fillo do fidalgo Alonso de Lema JI, que lle terá 
un especial afecto a este nome, pois impoñerallo a dous dos seus afiliados (en ] 613 
e 1616). Sospeitamos que foi outro dos nomes de liñaxe desea fami lia fidalga, pois 
o fillo de Alonso de Lema II, Martiño de Castiñeira, impoñerallo a un dos seus fillos 
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(1647) . Esta querenza da fidalguía local por este nome quizais se deba á condición 
de san Pedro de parrón parroquial (sería para eles algo así coma un recordo, un sinal 
inequívoco ou un ha marca de que as raíces fam iliares do que se presumía un ha ilustre 
liñaxe estaban en Berdoias). 

O nome fíxose bastante común en Berdoias, de tal xeito que nos son descoñecidas 
a maio r parte das causas do seu espallamento durante o séc. XVII (nun 63 % dos 
bautizados) . Nestas causas descoñecidas están comprendidas as que acabamos de 
referir, e tamén cómpre que engadamos a tendencia xeral na Galicia do momento ó 
seu favor, que se incrementará no século seguinte. 

Manterase nos primeiro lugares nos séculos XVIII (no 5°) e no XIX (no 6°) , para 
descender ó 9° no XX e desaparecer inexplicablemente a parcir de 1939. 

Francisco foi o nome que ocupou o 5° lugar dos nomes masculinos desee século, 
con 1 O bautizados (o 6 % dos da centuria). 

Emrou na parroquia a mediados do século -en 1642, por causas desco ñecidas
e espallouse ó longo da segunda metade (maioritariameme tamén por causas 
descoñecidas) . 

Tan só nunha ocasión se impuxo o nome pola coincidencia do día do bautismo 
coa fes ta onomástica; os outros 9 bautizados do século (o 90 %) recibírono por 
causas que ignoramos. D etrás destas causas ignotas seguramente están as misións 
dos frades franciscanos que, coma os dominicanos, foron os grandes propagadores 
das disposicións do Concilio de Trento, poñendo especial empeño nos sufraxios ás 

ánimas do purgatorio e no rezo do santo rosario. 
Manteríase nos primeiros lugares nas tres centurias seguinces, pois ocupou o 6° 

lugar no séc. XVIII, e o 4° no XIX e XX, chegando ó ano 2000 con boa saúde. Foi 
o nome que mantivo un ha porcentaxe máis uniforme ó longo das carro centurias. 

Antonio, con 9 bautizados (o 5,5 % dos do século), ocupa o 6° lugar. 
Aínda que non tanto como juan, Pedro, Alonso e Alberto, este nome é tamén un 

dos documentados desde máis amigo na parroquia: de 1617 é o primeiro bautizado, 

de quen ignoramos a causa pola que recibiu o nome. 
Nesta centuria recibiron o nome dos seus padriños só 2 bautizados; dos outros 7 

(70 %) ignoramos os motivos, pero sospeitamos que estes non foron outros có crecen te 
culto ó santo An tón de Padua (ou de Lisboa), propagado tamén polos franciscanos; 
este santo substituíu o seu homónimo santo Antón Abade na protección dos animais 
domésticos e tamén se converteu no avogado das mozas casadeiras; por estes motivos, 
en ningunha igrexa vai faltar unha imaxe do santo, xa desde o terceiro terzo do séc. 

XVII ou mesmo antes. 
O nome permanecería na freguesía deica o ano 2000, pero máis ben grazas á súa 

extraordinaria aceptación como NS, xa que como NP as súas cifras e porcentaxes 
foron m áis ben modestas de século a século: no XVIII descendeu ó 8° lugar, no XIX 
ó 11° e no XX case nin se estrea (l só bautizado, en 1938). O alento veulle en cada 
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cemuria como NS (104 no séc. XVIII, 30 no XIX e 10 no XX). lsto permitiulle 
chegar con vida ó ano 2000. 

Alberto ocupou o 7° posto, con 5 bautizados (3 % dos totais da centuria). 
En realidade neste século aparece sempre grafado con -v- e baixo dúas formas: 

Alverto e A/verte (esta última en 1617 e 1693, ó principio e 6 final do século). 
Xunco con Juan, Pedro e Alonso, foj outro dos nomes masculinos máis amigos da 
parroquia, pois o primeiro bautizado rexistrámolo en 1610. Ignoramos as causas da 
súa introdución neste primeiro bautizado (quizais xa viña do séc. XVI), pero non do 
segundo, que o recibiu co mo nome de día. 

Non tivo moito éxito pois non conseguíu espallarse moito: nas centurias seguinces 
xa nin por asomo figurou en ningún dos primeiros lugares (só 3 bautizados no séc. 
XVIII, ningún no XIX e 2 no último terzo do XX, o que lle permite seguir soñando 
cunha inesperada resurrección). 

Bm·tolomé ocupa o poseo 8° con 4 bautizados. 
lntroduciuse en 1665 (por causas que descoñecemos). Foi para Berdoias un 

nome fugaz que habería de morrer no primeiro cerzo do séc. XVIII. 
O pasto 9° ocúpano conxuntamente os nomes de Ángel e Martín, con 3 

bautizados, uns e oucros relacionados coa familia de Martiño ou Martín de Castiñeira 
e a súa esposa María A/vares, os fidalgos de Boallo. 

O bautizado que introduciu o primeiro dos nemes, Ángel Martín, en 1663, era 
filio <leste marrimonio, que parecía ter un ha devoción moi especial polo santo Anxo 
da Garda -sen dúbida poi a condición de militar do fidalgo (consta como capitán)- e 
mesmo fundou unha capelanía na ermida de san Roque, da súa propiedade. Martín 
viña sendo nome de estirpe (o seu primeiro bautizado, de 16 15, era filio do fidalgo 
Alonso de Lema, e o segi:ndo o seu neto), pero non tivo continuidade digna de 
mencionar. En cambio, Angel vería incrementado o seu número de bautizados no 
séc. XVIII (mantívose no 9° lugar desta centuria) e no XIX pasaría a un lugar discreto 
(o 12°). 

O pasto 10° ocúpano conxuntamente -con tan só 2 bautizados- os nomes de 
Bernabé, L01·enfO, Luis, Philipe, Sancho e Simón. 

Os dous únicos Bernabés da centuria (de 1656 e 1667) incroducíronse como 
nomes de día. 

Os dous únicos Loren(os-así grafados- (un de l 664 e o outro de 1700) entraron 
por causas que descoñecemos. 

Luis introducirase na derradeira década do século (en l 693 e 1697) por causas 
que ignoramos; con todo, o norne xa era coñecido na forma máis enxebremente 
galega -Lois- como NS desde o primeiro cerzo da centuria (levábao o fidalgo García 
lois de Lema). 
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Simón intentará introducirse en <lúas ocasións sen ningún éxito (as <lúas como 
nome de día: en 1656 e 1663); terá que esperar a principios do século seguince para 

conseguir implantarse. 
Philipe -así grafado- tentou introducirse, sen éxito, en <lúas ocasións: en 1665 

e 1672; as <lúas como norne de día; non tivo continuidade e terá que agardar a 
principios do século seguinte (en 1711) para intentalo de novo e lograr implantarse 

(tería nesta centuria 7 bautizados) . 
Sancho será un nome exclusivo do séc. XVll, pois endexarnais volverá aparecer. 

Os dous únicos bautizados naceron en 1642 e 1650, respectivamente; eran membros 
da fidalguía local, dos Lema (un filio de Martiño de Castiñeira e o outro do seu 
irmán García Lois de Lema) e ambos foron apadrifiados polo seu tío Sancho de 
Lema, arcediago de Trastámara. Tentou ser, polo canto, un nome de liñaxe, sen dalo 

conseguido. . , . 
O 11 ° lugar ocúpano un total de 25 nomes con 1 baunzado; por arde alfabec1ca 

aparecen na súa corresponden te columna do Cadro 5 (páx. 79). 
]oseph - así grafado- sería de todos os nornes introducidos no séc. XVII ó que 

lle esperaba un futuro máis esplendoroso nas centurias seguintes. Ne.ste. séc. ~I 
só baberá un único bautizado, en 1670, que recibirá o nome pola co111c1denc1a do 
bautismo coa festa onomástica, pero o nome xa era coñecido, pois só tres anos antes 
(1667) bautizárase a primeira nena co nome de Josepha, que recibira o nome dun 
seu padriño compostelán tamén chamado Joseph. O nome 1~0~ .tería con.tinuidade 
no que quedaba de século e terá que agardar ó séc. XVIII par~ m1c1ar º. seu imparable 
despegue que o levará a gozar do primeiro pasto da onomástica berdo1esa durante os 

séculas XIX e XX. 
A incrodución do nome de Vinrente - así grafado- dáse no ano 1650; non 

constan os motivos da súa imposición. Non haberá oucro neno con este nome ata 
ben entrado o séc. XVIII, que será o do seu despegue (terá o 10° lugar) . 

O nome de Paulo - así, coa forma netamente galega- introducirase moi a finais 
da centuria, en 1694, por mor dunha das súas festas onomásticas (a que conmen:ora 

0 martirio de san Paulo, o 25 de xaneiro). Tamén terá que agardar ó século segumte 

para iniciar o seu despegue (ocupará o 9° lugar no séc. XV1Il). , , 
A introdución do nome de Miguel terá lugar en 1662 (como nome de d1a). Tera 

que agardar a finais do primeiro terzo do séc. XVlll para iniciar o seu des~egue. 
A introdución do nome de Benito - así, coa forma castelá- é nos úl timos anos 

do século, en 1697, e será como nome de día. O seu despegue tamén será no século 
seguinte, no que gozará da 10° praza xunco con Miguel, Ignacio e Mathias. 

Ignacio tamén documenta a súa introduci6n na derra~eira déc.ada do século, 
en 1692 (ignoramos as causas da imposición do nome no único bautizado). Será un 

nome do século seguinte, como Machías e Thomás. 
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Mathías -así grafado, mantendo o -th- etimolóxico- introdúcese en 1698, 
como nome de día. O seu período máximo - e case único- de expansión será o secttlo 
seguinte. 

Thomds -tamén mantendo o - th- etimolóxico- introdúcese en 1693, ramén 
como nome de día. Así m esmo, o seu período máximo, e case único, de expansión 
será o séc. XVIII. 

Un amplo grupo de nomes introduciranse no séc. XVII pero non terán moita 
continuidade nas seguintes centurias: Agustín farao en 1700, como nome de día; 
Bentura-así grafado- farao en 1664, como no me de día (pero do día de san Boaventura, 
pois daquela en Galicia considerábase o mesmo nome); Cip1'ián imroducirase en 
1696, por causas que ignoramos; Cristovo - en realidade só aparece a abreviatura 
Xp 0 na partida- entrará moi cedo, en 161 7 (o único bautizado recibe o nome de 
seu pai), pero non terá contin uidade ata principios do séc. XVIll; Guille(l)mo -na 
partida aparece sen o - 1- entrará en 1662, por causas descofí ecidas; Isidoro entrará 
en 1692, por causas descoñecidas (o segundo e último bautizado nacerá en 1866); 
Marcos introdúcese en 1661 , por causas que descoñecemos (ata 1704 non volverá 
aparecer); Raphael - así grafado na partida, pero Rafael na marxe- entrará a finais 
da centuria, en 1694, por causas descoñecidas (desaparecerá ata 1748); Roque 
introducirase en 1655, como nome de día, pero non terá continuidade ata 1773. 
Salvador introducirase en 1700, por causas descoñecidas; finalm ente, Thimoteo 
- así grafado, cun -th- antietimolóxico- tivo a súa entrada en 1693 como nome de día 
(o segundo e último bautizado será de 1706). 

Finalmente, Clemente e Rosendo considerámolos, xunto co citado Sancho, 
"nomes exclusivos" do séc. XVII, posto que nunca máis se volveron impofíer na 
parroquia. Rosendo entrará en 1656 como nome de día (o único bautizado, Rosendo 
de Lema y Carantoña, filio do fidalgo Martiño de Castiñeira); Clemente haberao facer 
en 1699 por causas descoñecidas. 
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4. A ONOMÁSTICA MASCULINA DO SÉC. XVIII 

Neste século xa dispuxemos, practicamente ó completo, das partidas dos cen 
anos, as que van de 1701 a 1800 .. En total, 533 nenos bautizados (e 509 nenas), 
co que é manifesto o incremento poboacional da parroquia respecto da centuria 
anterior. Sobre estes 533 bautizados efectuarei as porcentaxes de cada nome. 

Os historiadores da Idade Moderna galega teñen falado arreo do beneficioso que 
foi para o incremento poboacional de Galicia a xeneralización dos novos cultivos 
procedentes da América, tales como o millo e a pataca, que melloraron a alimentación 
e evitaron moitas das fames crónicas dos séculos anteriores. A mediados do século, 
analizando os datos do Catastro de Ensenada (1753), aproximadamente habitaban 
en Berdoias 87 vecifíos; contabilizando unha a unha as persoas que se di que vivían 
en cada casa, danos un total de 339 habitantes; o incremento respecto da centuria 
anterior é notorio, pois a poboación triplicouse ou cuadriplicouse. 

O historiador P. SAAVEDRA (1994: 324) afirma que na diocese de Mondoñedo, na 
primeira metade do séc. XVIII, o nome máis usado era Juan (15 % dos bautizados); 
seguíanlle: Domingo, Antonio, Francisco, Pedro, José e Andrés. En base ó~ datos 
do Catastro de Ensenada sabemos cales era os oito primeiros nomes mascttlmos da 
cidade de O urense e de cinco freguesías da Baixa Limia en 1750 (ver Cadro 1 da 
páxina 86). N on difiren moito estes datos dos que irnos analizar a continuación, 
nin tampouco da "foro fixa" do ano 1753 en Berdoias proporcionada polos datos do 
Catastro de Ensenada ( Cadro 1 O da páxina 105)92

• 

Grdfica 6: Os NP MASCULINOS DE MÁIS uso EN BERDOIAS NO SÉC. XVIII (total: 533 baur.) 

nº baut. orde nome nº baut. 
95·100 

90-95 1º. Juan 77 

85-90 2º. Andrés 48 
80-85 
75-80 3º. Domingo 41 

70-75 
65-70 

4º. Joseph 39 

60-65 5º. Pedro 32 
55-60 
50·55 

6º. Francisco 27 

45-50 7'. Manuel 26 
40-45 
35-40 

8º. Antonio 20 

30-35 9º. Angel, Pablo 13 
25-30 
20-25 
15-20 
10-1 5 
5-10 
0-5 

10º. Ignacio, 11 
Mathias, 
Miguel 
Vicente 

11°. Benito, Ramón 9 
7' 8º 9° 10º 11º 

92 Non teño en conta os datos dos séculos XVII-XVIII do Cadro 8 da páx. 86, por seren parciais e, polo tanto, 
incompletos: foran recollidns do primeiro dos rraballos que publiquei sobre a º'.~omá.,rica de Bcrdo1.as [LEMA SuÁREZ 

(1993c): "Os nomes de persoa dunh a parroquia rural: Berdoias (1607- 1760) , en Cadernos da l111gut1, 8], "º , '_luc 
se incluírau os sesenta primeiros anos do séc. XVIII sen esperar a completar a c;enruna. Xa postos na autocrmca, 
tampouco fora moi afonunado o fei ro de xunrar nun mesmo saco os datos das duas centunas. 
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Nesta centuria,Juan mantívose no 1° lugar: case dobrará o número de bautizados 
(de 4 1 do séc. XVII pasará a 77), pero o aumento poboacional da parroquia fará que 
perda dez puntos e medio na porcencaxe (do 25 % sobre 164 bautizados pasará ó 
14,5 % sobre 533). O número de bautizados entre a primeira e a segunda metade do 
século será moi equilibrado (39 e 38 bautizados, respectivamente). 

O feito de seguir mancendo este nome o primeiro lugar nesta centuria coincide 
coa tendencia xeral en Galicia, pois nalgunha cala que se ten feito, no decorrer do 
séc. XVIII, os nomes máis correntes para homes, tanto no mundo urbano coma no 
rural, eran, por esta orde: juan, Antonio, Domingo, Francisco, José, Pedro, Andrés e 
Manuel, que se impoñian a dous terzos dos bautizados galegos (SAAVEDRA; 1991-IV: 
500). Nalgunha medida, disque isto era reflexo das devocións populares existentes 
na cencuria. Esta cala na onomástica histórica galega serviranos de referencia para os 
outros nomes <les te século. 

O segundo lugar ocúpao Andrés, que neste século incrementará tanto o número 
de bautizados (de 13 do séc. XVII pasará a 48) como a porcentaxe (do 7,9 % ó 9 
%). 

Entra dentro da listaxe dos nomes máis corrences de Galicia que acabo de citar, 
pero aquí ben máis arriba có posto sétimo. Un nome que nesta parroquia vai in 
crescendo ó longo do século, pois pasa de 19 bautizados na primeira metade a 29 na 
segunda. 

Domingo baixa un chanzo respecto do século anterior e ocupa agora o 3° lugar 
(coi ncide plenamente coa tendencia xeral en Galicia); aínda que incrementa o número 
de bautizados (pasa de 18 a 41), baixa case dous puntos a porcentaxe (do 10,9 % ó 9 
%). 

Entre a primeira e a segunda metade do século hai escasa diferencia, aínda que 
se detecta un lixeiro descenso: de 23 bautizados pásase a 18. A influencia dos frades 
dominicanos e das súas rnisións segue sendo incensa en Galicia e iso explica que este 
no me se manteña nos postos altos. 

O 4° posto ocúpao Joseph -josef a partir de 1777- con 39 bautizados e unha 
porcentaxe do 7,3 % . Isto si constitúe unha gran novidade, pois na centuria anterior 
este nome practicamente non existía (lembremos só tivera w1 bautizado, en 1670). 

Este notorio incremento do uso do nome do pai terrea! de Xesús Cristo e esposo 
da Virxe M aría debeuse ó impulso que empezou a recibir no séc. XVII: o papa 
Gregorio XV instituíra a súa festa o 19 de marzo, e, polo que respecta a Galicia, 
na segunda metade deste século aumentará a devoción a este santo, como se verá 
reflect ido na onomástica e disposicións testamentarias (SAAVEDRA; 1991-N: 500, 
que cita estudos de O. GoNZÁLEZ LoPo). Nos retablos das igrexas empeza a ser 
imprescindible a presenza da súa imaxe, primeiro levando da man o ncno Xesús, 
que camiña polo seu pé -finais do séc. XVII-principios do XVIII-, despois alzándoo 
no colo; tómase como modelos de pai e esposo, e da pureza conxugal (leva como 
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atributo unha vara florida). O seu culto tivo unhas orixes un tanto elitistas, pois foi 
promovido por cregos e fidalgos (SAAVEDRA; 1994: 181, 182). A imaxe que conserva 

na igrexa de Berdoias data de 1732 (LóPEZ VÁZQUEZ; 1978: ~45). . 
Como 0 primeiro bautizado con este nome (o da centuna antenor,_ o de 1670) 

non tivo continuidade, houbo que agardar á entrada do séc. XVIII para 111tentalo de 

novo. O primeiro bautizado desta centuria nace en 1702 (deberall~ ~ ~orne a unha 
madriña chamada]osepha) e será a partir deste momento cando se 1111c1e o despegue 
definitivo do nome; primeiro timidamente, con bautizados illados en 1704, 17 11, 
] 714 e 172 1, pero despois, un pouco antes da metade do século, o incremento será 
xa imparable. O pulo definitivo virá a partir de 1739, coincidind~ coa entrada do 
párroco j oseph de Cervigón (quen será o padriño do único neno bautizado ese mesmo 
ano); desta data ó final da centuria bautizaranse 34 dos 39 nenos co~ este nome, 
que serán a frutífera semente dos dous séculos seguintes (nos que f ose ocupará un 
destacadísimo 1 o pos to) . Xunto con Manuel, José será o nome de 1~oda da ~egunda 
metade do séc. XVIII (en Galicia empezará tamén a ter protagonismo, po1s a cala 

antes citada sitúao no 5° posto). 
O posto 50 ocúpao Pedro que, malia acrecentar o número de bautizados re~p.ecto 

da centuria anterior (pasa de 11 a 32 bautizados), baixa a porcentaxe en sete dec1~as 
(de 6,7 o/o pasa a 6 %). Na Galicia da época este nom.e ía no 6° lugar, ~ero e~ Berdo1as 
hai que ter en conta que se trata do nome do santo mular da fregues1a (malia a escasa 
influencia que, segundo algún historiador, tiña daquela o patrón parroquial á hora .de 
escoller 0 nome dos cativos [SAAVEDRA; íbidem]). A segunda metade do século baJXa 

en número de bautizados respecto da primeira (de 19 pasa a 13) . . . 
Francisco é 0 nome que ocupa o 6° lugar (dous postos menos có xcral ~e Gal1cia 

no século). Respecto da centuria anterior baixa un chanzo, aínda que -lox1cam ente, 
dada a alza poboacional-, incrementa o número de bautizad~s (de 1~ pasa a 27), 
e baixa tamén un punto na porcentaxe (do 6% ó 5 %). A 111fluenc1a_ d_os frades 
franciscanos en Galicia seguía sendo moi alta, pois colaboraban cos dom1111 canos na 
propaganda do santo rosario e no culto ás ánimas do purgatorio. 

O 70 posto foi ocupado por Manuel, con 26 bautizados e o 4,9 % do total dos 

533 bautizados do século (en Galicia estaba no posto 9°) . 
Trátase dun nome totalmente novo, que se introduce neste século, pois no séc. 

XVII non existía. lsto era debido a que se consideraba un nome irreverente, pois non 
se debe esquecer que é un dos nomes de C risto (como Jesús, que aínda tardará moitos 
anos m áis en empregarse) . Tivo unha evolución moi semellante á de José: aínda que 
a súa entrada foi máis serodia (en 1730), a súa decidida propagación tivo lugar tamén 

na segunda metade do séc. XVIII. . 
O 8º posto ocúpao en solitario Antonio, con 20 baunzados e o 3,75 o/o dos 

totais. 
Malia incrementar o número de bautizados respecto da centuria anterior, baixa 

dous postos (no séc. XVIT estaba no 6°) e case dous puntos porcentuais (tiña o 

99 



Xosé Mª Lema Sudrez 

5%). Non houbo un corte co século anterior, senón todo o contrario, pois desde os 
primeiros anos que se recolle a testemuña e hai un continuum claro entre un período 

e outro. Santo Antón foi un santo que no séc. XVIII ve incrementado o seu culto 
cada vez máis, e desta centuria data a fundación de moitas das capelanías e confrarías 
na súa honra, enchéndose as igrexas galegas de imaxes barrocas que o representan (o 

seu padroado pola protección dos animais domésticos e o feito de ser invocado para 
os bos casamentos, xustifica esta devoción). A imaxe que del se conserva na igrexa 
parroquial data de 1761 (LÓPEZ VÁZQUEZ; 1978: 246). Con todo e iso chama a 
atención que, nunha parroquia eminentemente agrícola como Berdoias, estea nun 
lugar clasificatorio que xulgamos baixo, polo menos en comparanza co que se lle 
atribúe na Galicia da época (o 2° posto, como indicamos anteriormente) . 

Quizais os berdoieses preferiron invocar a protección do santo impoñendo 0 

seu nome de NS en vez de NP, pois neste século nada menos que 104 nenos van 

levar Antonio de 2° ou de 3° nome; unha cifra elevadísima (supón o 19,5 o/o dos 
bautizados da centuria), que triplica e cuatriplica nesta posición os de calquera outro 
nome. 

A causa maioritaria da súa imposición como N P foi o traslado do nome dos 
padriños (o 90 %), e como NS as causas descoñecidas (53,8 %) en primeiro termo, e 
en segundo o traslado do nome dos padriños (26 %); non cabe dúbida de que detrás 
desas 'causas descoñecidas' está o culto ó santo. 

Ángel e Pablo ocupan conxuntamente o pasto 9° dos nomes deste século. 

O primeiro pasou de 3 bautizados da centuria anterior a 13, e de 1,8 o/o de 

porcentaxe a 2,4 %. Poi acrecentando o número de bautizados ó longo do século (de 
3 na pr'.meira metade pasou a 10 na segunda). A introdución do nome na parroquia 
(a mediados do séc. XVII) debérase á devoción do fidalgo e capitán Martiño de 
Castiñera (e esposa) polo santo Anxo da Garda, pero no séc. XVIII non se aprecia 
a imposición <leste nome dentro desta familia fidalga; máis ben hai que pensar nos 
padriños como máximos impulsores. 

O ascenso de Pablo foi máis notorio, pois pasou de un único bautizado no séc. 
XVII (en 1694, a finais da centuria) a 13, e do 0,5 o/o ó 2,4 %. Na tónica xeral de 
Galicia non aparece este nome entre os primeiros. Convén salientar que ata 1777 só 
houbo dous bautizados con este nome, e que os 11 restantes naceron no derradeiro 

terzo da centuria, período que coincide coa presenza na parroquia como oficiante do 
presbítero Pablo A . Marcote y Can/e - (a) Pablo da Can/e-, interesado en propagar 0 
seu nome de pía. 

O 10° posto compárteno, con 11 bautizados e o 2 o/o dos 533 totais, catro 
nomes: lgrzacio, Mathías, Miguel e Vicente. 

lgrzacio introducírase na parroquia na última década do século anterior, e nesta 
vai acadar o seu máximo (e definitivo) desenvolvemento. Considerámolo, polo tanto, 

un nome exclusivo do séc. XVIII. Entrou nesta centuria xa na segunda década, 
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como nome de día (pola proximidade do bautismo coa festa de santo Ignacio de 
Antioguía, o 1 de febreiro), pero o seu espallamento debeuse case ó cento por cento 
pola transmisión do nome dos padriños (deuse en 8 bautizados: o 72,72 %). No 

seu espal lamento cómpre ter en conta a propaganda dos misioneiros xesuítas, que 
defendían a súa avogacía para os partos, en competencia coa Virxe da Esperanza e 
con san Ramón. O nome desapareceu por completo no últ imo terzo da cenruria 

(o derradeiro bautizado é de 1776), un pouco despois de que Carlos III decretase a 
extinción da Compañía de Xesús e ordenase o des terro dos xesuítas. 

Mathías é, como o anterior, outro dos nomes que podemos considerar exclusivo 
do séc. XVIII. Como Ignacio, a introdución rivera lugar nos últimos anos do séc. 
XVTJ, pero non logrará a implantación defi nitiva ata a teceira década do XVIII; o 

primeiro bautizado desta centuria, nado en 1722, recibirao como nome de día. A súa 
propagación deberase maioritariamente ós padriños (54,5 %), a escasa dis tancia da 

festa onomástica (45,4 %). A "vida" do nome na parroquia rematará a principios do 
séc. XIX, pois o ún ico bautizado desta centuria (nado en 1806) finará ó nacer. D esde 
aquela non volverá haber na freguesía outro neno así chamado. 

Miguel, tras o frustrado intento de introducirse na parroquia en 1662, terá que 
esperar á terceira década do séc. XVIII para intentalo e novo. Este primeiro bautizado 

desta centuria naceu en 1732 e recibiu o nome polo santo do día. N on obstante, 
a propagación posterior deberase maioritariamente ós padriños (7 bautizados 

recibírono deles, o que supón o 63,6 %) . 
Vicente, como M iguel, tras o frustrado intento introdutorio de 1650, terá que 

agardar á terceira década do XVIII para in ten talo de novo. Tamén aquí os primeiros 
bautizados desta centuria (un en 1723 e outro en 1727) deberanlle o nome ó santo 
do día en que se bautizaron. Con todo e iso a propagación onomástica neste século 
será cousa dos padriños maioritariamente (en 6 bautizados de 11: o 54,5 %). 

O 11° lugar é ocupado por dous no mes: Benito e Ramón, con 9 bautizados 
(1,68 o/o dos 533 do século). 

Benito non lograra implantarse co único bautizado da centuria anterior (de 
1697) e tampouco o logrará co primeiro do séc. XVIII (nacido en 1715; recibirá o 

no me polo santo do día e pola madriña, chamada Venita [sic]) . O despegue definitivo 
será a partir de 1740, pois desde esta data ó remate do século nacerán os outros 
8 bautizados. A propagación do nome debeuse maioritariamente a 5 padriños e 2 
madriñas (o 77,7 % dos bautizados); tamén hai que ter en conta o labor individual 

propagandístico dunha persoa, o p resbítero Benito Regueira, que foi padriño de dous 
bautizados e oficiante de cerimonias bautismais entre 1780 e 1815. A "sementeira" 
deste século prenderá e terá continuidade na centuria seguinte, no que mesmo se 

incrementará o número de bautizados. 
Ramóné un no me que se introduce en Berdoias no derradeiro terzo do séc. XVIII : 

o primeiro bautizado que o tivo de NP naceu en 1780 (ignoramos as causas da súa 
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imposición). Nos vince anos que van de 1780 e l 800 naceron os 9 bautizados desea 
centuria que civeron o nome de N P, pois de NS xa o recibiran oucros desde ] 754. Dá 
a impresión de que o nome preferiu entrar tímidamente "pola porra de atrás" (como 
NS) para despois irse acrevendo como N P. Iso debeuse a que con anterioridade a 
1750 a forma que se utilizaba era Raimundo no canto da de Ramón; de feíto, os dous 
únicos Raimundos berdoieses naceron en 1708 e 1716, respectivamente, e recibiron 
o nome por cadrar a daca dos seus bautismos coa festa onomástica do 31 de agosto, 
a que hoxe ternos para san Ramón Nonato. A onomástica berdoiesa proporciónanos 
unha visión gradual de cómo Ramón foi substituíndo a Raimundo, proceso que 
parece que tivo lugar ó longo do segundo terzo do XVIII. Na ficha corresponden ce xa 
explicamos que a diferenciación entre Raimundo e Ramón só se dá en catalán, e, por 
influencia desee idioma, en castelán e galego; nos oucros só existe a forma primitiva. 

Non podemos deixar de salientar a importancia que foi adquirindo a imposición 
desee nome como NS, que, como acabo de dicir, mesmo se adiancou en bastantes 
anos á súa incrodución como NP. Desde 1754 a l 796 houbo l O bautizados que o 
levaron secundariam ente. 

A propagación do nome no séc. XVIII - canto como NP como NS- debeuse a 
causas descoñecidas maioritariamence (nun 64,3 o/o dos bautizados); obviamente, 
detrás deseas causas está o culto a san Ramón en constante alza. 

O posto 12° ocúpano Grego1·io e Thomás, con 8 bautizados (1,5 %). 
Gregorio non lograra implantarse na parroquia malia a súa introdución de 

cedo na centuria anterior (1614). Intentara introducirse de novo en 1704 (a data 
do día foi a causa da súa imposición), pero outra vez sen ningún éxito. Terá que 
agardar ata mediados do século, cando en 1751 se bautice o neno que significará 
o arrinque definitivo (7 dos 8 baucizados naceron na segunda mecade da centuria) . 
Gregorio pódese considerar no séc. XVIII berdoiés un clásico nome de día, pois 6 
dos 8 bautizados (o 75 %) o recibiron pola coincidencia do seu baucismo coa festa 
onomástica. No séc. XIX xa serán os padriños os máximos propagadores. 

Thomás é un nome que tivo o seu máximo desenvolvemenro no séc. XVIII. 
Introducírase sen éxito na última década da centuria anterior (1693), volvéndose 
repetir a experiencia en dúas ocasións na primeira metade do XVIIl: en 1711 e 
1736 (nas dúas ocasións fora nome de día). O seu despegue definitivo cerá lugar na 
segunda mecade do séc. XVIII (a partir de 1757) e serán os padriños os máximos 
propagadores do nome (debéronllelo o 62,5 o/o dos baucizados desea centuria). 

O posto 13° ocúpao en solitario Phelipe-con esta grafía- con 7 bautizados (1,3 
o/o da centuria). 

Non callaran os dous intentos de introdución do séc. XVII (en 1665 e 1672) 
e volverase intentar de novo no XVIII, a principios de século (1711) e a mediados 
(l 757 e 1759); tampouco callaron e haberá que esperar a 1784 para que haxa unha 
continuidade real (entre este ano e 1795 nacerán 5 dos nenos que levarán este nome, 
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codos eles xa inscritos coa forma Felipe, xa coa ortografía simplificada) . O nome 
rnorrerá con este século e endexamais volverá a haber na parroquia outro bautizado 
que 0 tivese de NP. A maior parce dos bautizados (o 44 %) recibiron o nome dun 

único padrifio. 
O 14° lugar ocupouno Luis, con 6 bautizados (1,1 %). 
O nome introducírasc na derradeira década da centuria anterior (1693 e 1697) e 

civo continuidade ó longo de todo o XVIII, de 1709 a 1775; a imposición do nome 
estivo repartida en porcentaxes idénticas (o 33 %) entre a data do día, os padriños e 

as causas descofiecidas. 
O 15º lugar ocupárono Bernardo e Simón, con 5 bautizados (0,9 %) . 
Bemardo é un nome que se introduce a principios do séc. XVIII, en 1710, pola 

data do día, pero non terá continuidade en toda a primeira metade da ~enturia. A 
implantación definitiva terá lugar en 1761 nun dos fillos do fidalgo Rodng? Sancho 
de Leis (o nome veulle do seu padriño, un curmán seu estudante en Santiago, que 
levaba este nome). Os ourros bautizados da centuria recibiran o nome de causas 

descoñecidas. 
Simón tentara introducirse na centuria anterior (en 1656 e 1663), pero sen 

éxito. Volverao intentar en 1702 e l 722, con idéntico resultado. O seguinte intento, 
en 1750, será o definitivo, pois o bautizado deste ano exercerá en 1771 e 1777 como 
padriño dos outros dous. O nome será espallado nesta centuria, ó cento por cento, 

polos padriños. 
O poseo 16° ocúpano conxuntamente Caetano,]acobo,]ulián e Silvestre, con 

4 bautizados (0,75 o/o dos 533 da centuria). Os carro nomes introduciríanse nesta 

centuria e terían unha evolución moi semellante. 
Gaetano tivo un primeiro intento para introducirse en 1712, como nome ~e 

día, pero non callou o intento; a implantación defi nitiva será case 6? anos des~o1s, 
en 1771 (a causa da imposición do nome, como dos outros dous baunzados, seran os 

padriños). 
]acobo tamén terá un primeiro intento frustrado en 1710, e o segundo e 

definitivo quince anos despois, en 1725; nos dous casos a innovación onomástica sen 

dúbida partiu dun mesmo padriño: o presbítero Bartolomé de Leis. 
O primeiro intento frustrado de ]ulián fo i en 1704, rendo que esperar a 1726 

para o definitivo. . . , 
Por último, Silbestre -sempre grafado co -b-, tenca mtroducme tamen nos 

primeiros anos do século (en 17 10, como nome de ~ía) , pero, coma nos casos 
anteriores, sen éxito. Terán que pasar nada menos que 01tenta anos para outro novo 
intento, o definitivo, en 1790 (os tres bautizados que houbo entre 1790 e 1792 
recibiron 0 nome dun mesmo padriño así cha.nudo, responsable do nome dos outros 

tres bautizados do séc. XIX). 
O posto 17º ocúpano un conxunto de nove nomes: Alberto, Carlos, Christobo, 
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Femando, Gabriel, Joaquín, Lorenzo, Marcos e Rafael. 
Deles, cinco xa existían no século anterior, aínda que na maior parte dos casos 

non houbo conexión entre un ha e outra centuria (Alberto, Christobo, Lorenzo, Marcos 
e Rafael) . Os outros carro introducíronse nesta centuria: Fernando en 1723, Carlos 
en 1729, Joaquín en 1736 (grafado, en realidade, de tres fo rmas distintas: ]uachín, 
}oachín e ]achín) e Gabriel en 1757. 

Un grupo de 15 nomes ocupan o poseo 18°, con 2 únicos bautizados. 
Algúns xa existían no século anterior (Ba1·tolomé, Bernabé, Guillelmo, Roque e 

Salvador); os outros introducíronse nesta centuria: Xorxe (1701 ), Ambrosio (1705), 
Diego (1706), Theodoro (1706), Raimundo (1708), Basilio (1710) , Lucas (171 1), 
Alejo (1 735), Bias (1 735) e Frutuoso (1 762) . 

Finalmente, un total de 24 nomes ocupan o poseo 19°, con un único 
bautizado. 

Só uns poucos xa existían na parroquia na centuria anterior (Agu,stín, Alonso, 
Martín e Thimoteo), pois os máis foron produto da innovación onomástica 
desee século: Félix (1701), Quirino (1703), Patricio (1706), Adriano (1708), 
Ama1'0 - ou Mauro, pois considerábanse o mesmo nome- (1708), Plácido (17 10), 
Balthasar (1714), Estebo -así, coa forma galega- (1719), Matheo (1723),facinto 
(1728), Nicolás (1735), Melchor (1740), Florencio (1 742), Rodrigo (1 754), Eructo 
(1756), Bonaventura (1759), Paulino (1759), Eusebio (I 763), Sebastián (1766) e 
Santiago (1789). 

Como xa adiantamos, 18 dos nomes citados nacen e morren neste século, 
sen teren máis continuidade: Alejas, A mai·o, Ambrosio, Basilio, Bias, Bonaventura, 
Florencio, Eructo, }ulidn, Lucas, Matheo, Melchor, Patricio, Quirino, Rairnundo, 
Theodoro, Thirnoteo e Xorxe. 

A GRAN 'FOTO ESTÁTicA DA ONOMÁSTICA DE BERDOIAS 

A MEDIADOS DO SÉC. XVIII 

O 4 de xufio de 1753, na parroquia de San Pedro do Porto, o intendente D. 
Pedro Alonso de Arredondo tomaba nota dos datos que sobre a parroquia de Berdoias 
lle subministraban o mordomo pedáneo A ndrés de Lema e os peritos Simón de Pazos 
e juan Martínez. 

En base a estes datos, quixemos reconstruír os nomes dos veciños da parroquia 
na data aludida. Fixemos unha primeira aproximación unicamente cos nomes 
masculinos que aparecen na relación catas tral, que eran os cabos de casa e algúns dos 
seus flllos ou xenros maiores de idade que vivían baixo o mesmo teico que algúns dos 
patrucios. Conscientes da escaseza de datos que isa supón, tentamos xuntar coa axuda 
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das partidas de bautismo (revisándoas unha a unha polo menos desde principios do 
século) o maior número de nomes masculinos existentes na parroquia nesta data. 
Unha vez eliminados todos os nomes dos que non tiñamos constancia clara da súa 
existencia en 1753, teriamos na freguesía esta 'foco estática' dos seus nomes: 

C11tlro 10: O s NOMES DOS HOMES DE B ERDOIAS EN 1753* 

NoMES MASCuuNos NOMES MASCULINOS TOTAIS 

(SEGUNDO o CATN>TRO) (CATASTRO + DATOS PARTIDAS BAUTISMO) 

75 homes cabos de casa 134 homes en total 
nomes 

total {porc.) 
no mes 

total (porc.) 

1°. Juan 12 (16 %) Ju. Juan 21 (15,67 % ) 

2°. Domingo 8 (10,66 %) 2u. Domine.o 19 (14,18%) 

3°. Pedro 7 (9,33 %) 3°. Andrés 11 {8,2 %) 

4°. Antonio 6 (8%) 4o. Pedro 10 (7.46 %) 

5°. Andrés 3 (4 %) 5°. Antonio 7 (5.22 %) 

Ignacio 3 6°. Alberto 4 (2.98 %) 

6''. Alberto 2 (2,66%) Benito 4 

Ángel 2 Francisco 4 
~ 

2 7u, Ángel 3 (2,23 %) Benito 

Carlos 2 Gregorio 3 

¡.;rancisco 2 Ignacio 3 

Gregorio 2 Joseph 3 

Machlas 2 Ma1hfas 3 

Simón 2 Manuel 3 

Vizente 2 Simón 3 

7". Adrián 1 8°. Carlos 2 (1, 5 %) 

Aguscfn 1 Lorenzo 2 

Barcolomé 1 Vizentc 2 

Buenaventura 1 9°. Adrián 1 (0,74%) 

Cayera no 1 Aguscfn 1 

Clemente 1 Alexo 1 

Dionisio l Amaro I Mauro 1 

Esteban l Bario lomé 1 

Fernando l Buenaventura 1 

Gerónimo l Caiecano 1 

Marrín 1 C lemente 1 

Mauro 1 Dionisio 1 

l'asqual 1 Esceho I E.ceban l 

Raimundo 1 Fernando 1 

Rodrigo 1 Gerónimo 1 

Santiago 1 Jacinto 1 

Thcodoro 1 Joachfn 1 

Thomás 1 Julián 1 

33 N P mase.diferentes 75 homes cabos de casa Marcos 1 

Marcín 1 
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Miguel 1 

Nicolás 1 

Pablo 1 

Pasqual 1 

Raimundo 1 

Raphael 1 

Rodrigo 1 

Santiago 1 

T heodoro 1 

T homás 1 

(un total de 45 NI' 
134 homes 

masculinos diferentes) 

'Fontc: e/nbnmdó11 pmpin n pnrrir dn Pmo11n/ de !.egos de 8mloins (Ctan.rtro de Emenndn; 1753) e dos dnros dos libro! J• e 2• de 
B1111tizados tic &rdtJills. 

Nesta imperfecta ' instantánea fo tográfica' do 4 de xuño de 1753 -que debemos 
comparar cos datos dos nomes masculinos do Catastro en Ourense e na Baixa Lim ia 
(ver Cadro 7 - páx. 86)- vemos que nos nomes que ocupan os tres primeiros lugares 
(Juan, Domingo e Andrés) mantense a pauta marcada desde fin ais do séc. XVII. As 
porcentaxes son semellantes tamén, aínda que Domingo terá un descenso importante 
na segunda metade deste século XVIII (ó igual q ue juan, aínda que este en menor 
m edida) . 

Ata mediados desea centuria, parece reinar na freguesía unha inercia atávica, 
pois tamén se man teñen nos primeiros lugares outros nomes que xa figuraban nos 
postos altos no séc. XVII: Pedro, Antonio, Alberto e Francisco. Por outra parte, parecen 
arrincar con cer to pu.lo novos nomes como ]oseph e Manuel, que pouco a pouco irán 
gañando partidarios na segunda metade ata acadaren, a finais do século, os postos 5° 
e 7°, respectivamente93. 

En suma: no ano 1753 os labios dos aproximadamente 339 habitan tes de Berdoias 
xa podían pronunciar a codo ata 45 nomes diferentes masculinos para nomear os 
134 homes que vivían na freguesía, do total de 76 nomes diferentes contabilizados 
ó longo de toda a centu ria. Agás tres (Dionisio, Gerónimo e Pasquaf), ou poida que 
algún máis, todos os outros nomes eran os que viñamos rexistrando das partidas. 
Lembremos que o Catastro recollía os nomes e apel idos dos veciños que habitaban 
na freguesía sen reparar en se eran nativos dela ou non. 

91 Na cidade de Ourense e nas frcguesías da Baixa Limia (ver Cr1dro 7 - páx. 86), os nomes de José e Francisco xa 
desbancaran dos dous primci ros poscos a Juan (descendido ó poseo 3° e 4°, respectivamente) e a Domingo (relegado 
ó 7° e 5°, respcctivamenre) . Son a.< difercnzas máis notables; no demais, hai basranre coincidencia nos nomes que 
ocupan os primeiros lugares. 
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5. A ONOMÁSTICA MASCULINA DO SÉC. XIX 

Neste século tamén dispuxemos, practicamente ó completo, das partidas dos 

cen anos, as que van de 1801 a 1900. En total, 588 nenos bautizados (nenas foro.u 
agora máis: 599), co que aínda se incrementa máis a poboación respecto da cenruna 

anterior. As porcentaxes están tomadas sobre estes 588 bautizados. 

Que se saiba, do séc. XIX non se tiña levado a cabo en G alicia ningún escudo 
onomástico dos nomes máis frecuentes, nin total nin parcial, co que se deduce que 

os datos achegados polo presente rraballo pode que sexan os pioneiros. 
O primeiro lugar 0Cl'.1pao en Berdoias, de maneira moi destacada, José _- ata 

1819 man tívose a grafía ]osef con 129 bautizados (case o 23 % dos 588 to ta1s da 

centuria). 
O séc. XIX foi o do ascenso meteórico desee nome, resultado sen dúbida do 

acrecentamento da devoción ó san to (patrón, ademais, dos pais) . Pasou de ocupar a 
4a praza na centuria anterior á 1 ª, relegando a j uan, que baixará ó 9° lugar. De 39 
bautizados e o 7,3 % de porcenraxe, pasará agora a 129 bautizados e o 23 % (case 

1A 
dos bautizados do século) . Na primeira metade da centuria bautizáronse 47 nenos 
con este nome: practicamente non houbo ano en que non se bautizarase un ne.no así 
chamado, ás veces dous ou eres. Pero a cifra dobrarfase na segunda metade, po1s dela 

son os 82 bautizados restantes (unha media de 1,64 bautizados por ano) . 
A popularización do nome con tou coa axuda de 74 padriños e 23 madriñas, que 

trasladaron o seu nome ós afillados (97 en total, o 75 %); tamén houbo 11 pais e 17 
nais que 0 legaron en herdanza ós seus fil los (28 en total, case o 22 %); a data do día 
da festa só contou nun 7 % escaso e as causas descoñecidas significaron o 21 % (un 
nome posto de moda xa non precisaba dourros impulsos exteriores) . Loxicament~, ás 
veces confluíron nun mesmo bautizado varias causas impositivas, de aí que as cifras 

e porcentaxes superen os topes. 
O 2° lugar é de Manuel, a pouca distancia: 109 bautizados (18,5 % dos 

totais) . 
A evolución foi moi semellan te á de José, xa desde a súa entrada no segundo terzo 

do séc. XVIII. O XIX signiflcou tamén non só a implantación, senón a eclosión 
definitiva (pasou de 26 bautizados e de case o 5 % dos totais do século anterior a 109 
bautizados e o 18,5 %). Na primeira metade bautizáronse 34 nenos con este nome 
e na segunda os 74 restantes (a media de neno por ano neste segundo período foi de 

1,5: case idéntica á de fose}. 
A propagación do nome debeuse maiormente a 52 padriños e 19 madriñas (7 1 

en total, o 65 %) , aínda que as causas descoñecidas tamén importaron o seu (un 35 
%, 0 que pode significar que era un nome que ó estar de moda apenas precis,a~a mái~ 
pulos); tamén cómpre ter en conta a herdanza do nome de 14 nais e dun un1co pa.1 

(o 14%). 
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Andrés ocupa o 3° lugar, con 52 baut. (8,8 % dos totais da centuria). 
Neste século "mantivo o tipo", pois lembremos que na centuria anterior rivera 

48 bautizados e o 9 % dos totais (e estaba no 2° lugar). Como acontecía cos nomes 
anteriores, tamén nesce houbo menos bautizados na primeira metade do século (21) 
que na seg~n~a (~ l); iso debeuse ó aumento da natalidade nesce segundo período. 
A causa ma1omana da propagación do nome foron 36 padriños e 7 madriñas (43 en 
total, o 83 %) . 

Francisco ocupa o 4° posto, con 27 bautizados (4,G % dos cotais da centuria). 
Ourro nome que, como A ndrés, logra manterse nos primeiros postos resistindo 

o empuxe de José e Manuel; na centuria anterior ciña idéntico número de bautizados 
e aproximadamente a mesma porcentaxe (5 %) . Ó contrario dos nomes anteriores 
tivo máis ba~tizados na primeira metade do século (17) ca na segunda (1 O), prob~ 
da súa paulanna decadencia. Os máximos espalladores do nome foron os padriños, 
nunha porcentaxe moi alta (o 89 %) . 

Joaquín é o ocupante do 5° posto, con 23 baurizados (3,9 % dos totais). 
Chama verdadeiramente a atención este ascenso, pois o nome rivera tres intentos 

frusc:a?os de introducirse na centuria anterior e parecía non ter en Berdoias un campo 
prop1c10. Non obstante, o cuarto intento de inrrodución -este xa na terceira década 
do séc. XIX, en 1821- si vai ter continuidade e o nome acadará un notable éxito nesta 
centuria (23 dos seu~ 28 bautizados totais nacerán nela). Este éxito na propagación 
do nome cómpre atnbuírllelo ó cento por cento a 19 padriños e 4 madriñas que 

0 levaban. 

Pedro ocupa o 6° poseo, con 18 bautizados (2,7 % dos totais) . 
Sufriu un no.table descenso respecto da centuria anterior, na que ocupaba 

0 
50 

lu?ar con 32 bautt~ados e o 6 % dos totais. Nesta centuria, a medida que pasan os anos 
'.01 p:rdend~ bauuzad?s (pasa de 11 na primeira metade a 7, o que constitúe outro 
md1c10 da sua progresiva decadencia. A propagación do nome fo¡ maioritariamente 
debida ós padriños que o levaban (nun 83 % dos bautizados). 

Vicente ocupa o 7° posto, con 1 G bautizados (e o 2,7 % dos totais). 
. Xa ,rivera un ha cifra de bautizados apreciable na centuria anterior (11) e agora 
mcrementaa; trátase dun nome en alza na primeira metade do século (l 2 bautizados); 
na. se.g~nda empezará a decaer (4 bautizados) para desaparecer da parroquia a 
pnnc1p10s do século seguinte. A propagación do nome debeuse maioritariamente á 
vonrade dos padrifios (trasladáronllelo a 14 bautizados, o 87,5 %). 

O posto 8° ocúpano conxuntamence Domingo e Simón, con 15 bautizados (2,5 
% dos tocais). 

Domingo principiou o séc. XIX en franca decadencia -con 41 bautizados e 
0 

7,7 o/o .dos totais-, pois non esquezamos que na centuria anterior estaba no 30 poseo 
(despo1s de Juan e Andrés). A dicir verdade, a primeira metade do século aínda vai 
resistindo, pois nela 12 bautizados levan este nome; cae en picado na segunda, na que 
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cansó se bautizan 3 que o levan de N P (como NS hai algúns máis). En 1870 nace 
o derradeiro bautizado berdoiés co nome de Domingo de NP. O nome propagouse 
nesta cen turia maioritariamente grazas ós padriños (nun 80 %). 

Simón logra no séc. XIX a súa coca máxima; pasou de tan só dous 5 bautizados 
(e o 0,9 %) no séc. XVIII a 15 (e o 2,5 %). Contra o que se poda pensar, a 'semente' 
plantada no século anterior de pouco ou nada serviu pois apenas rivera continuidade 
e non se conseguira enlazar coa nova centmia. Houbo que sementar de novo, e 
desea vez si prendeu ben. A semente que deu froito no séc. XIX foi o nacemento do 
primeiro bautizado con este nome nesta centuria, Simón Manuel de Leis, nado en 
1802, que recibiu o nome do santo do día. Este personaxe sería o principal motor 
propagandístico de case todos os Simóns desee século. 

Grdfica 7: Os N P MASCULINOS DE MÁTS uso EN BERDOIAS NO SÉC. XIX (toral: 588 baur.) 

nº baut. 
145-150 
140-145 
135-140 
130-135 
125-130 
120-125 
115-120 
110-115 
105-110 
100-105 
95-100 

90-95 
85-90 
80-85 
75-80 
70-75 
65-70 
60-65 
55-60 
50-55 
45-50 
40-45 
35-40 
30-35 
25-30 
20-25 
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4º. 

5º. 

6º. 

7º. 

8º. 

9º. 

10°. 

11º. 

nome nº baut. 

José 129 

Manuel 109 

Andrés 52 

Francisco 27 

Joaquín 23 

Pedro 18 

Vicente 16 
Domingo, 

15 
Simón 
Benito, Juan, 

13 
Pablo Ramón 

Miguel 
12 

Antonio 11 
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Observando os 'Dacos básicos' deste nome (ver FICHA 17 do minidisco adxunto), 
vemos que, a non ser o primeiro, codos os que o levaron (15 como N P, 10 corno NS) 
están concentrados basicamente entre 1825 e 1845, uns vinte anos en coral; despois 
desee período desaparece da onomástica berdoiesa. Outro factor a ter en con ta é que 
case todos os bautizados <leste período recibiron o nome por 'causas descoñecidas' 
(13 como NP, o 86,6 %; 9 corno NS, o 75 %), e convén dicir que detrás desas 
'causas descoñecidas' amparábase a acción proselitista do vicerreitor da parroquia, 
que oficiou case todos os bautismos de 1825 a 1850, e ese crego non foi outro 
có primeiro bautizado da centuria: Simón Manuel de Leis; dun xeito ou doutro el 
exerceu presión sobre país e padriños para que impuxesen o nome del ós bautizados. 
O seu triunfo foi só temporal, pois a súa morte o nome desapareceu por completo da 
parroquia. 

O posto 9° ocúpano conxuntameme carro nomes (Benito, juan, Pablo e 
Ramón), con 13 bautizados (2,2 % dos 588 totais). 

Benito é no séc. XIX un nome en moderada alza, pois no século anterior tiña 
9 bautizados (l,68 % dos totais) e estaba no posto 11°. D esta vez si houbo relación 
de continuidade entre os bautizados do XVIII e do XIX, pois pódese afirmar que 
os desea última centuria foron consecuencia da semente que prendera a partir de 
1774 na parroquia. O nome tivo un óptimo desenvolvemento na primeira metade 
do séc. XIX, no que naceron 12 dos 13 bautizados; a partir de 1850 practicamente 
desaparece e só un extemporal bautizado de 1887 aparece a xeico de 'canto de cisne'. 
A propagación do nome debeuse maioritariamente ós padriños (61 %), vindo despois 
as causas descoñecidas (46 %). 

Juan sofre unha fo rte baixa no séc. XIX, pois perde definitivamente o primeiro 
posto que gozara nos séculos XVII e XVIII (e quizais nos anteriores). Do séc. XVIII 
6 XIX perde 64 bautizados (pasa de 77 a 13) e máis de 12 puntos nas porcentaxes 
(baixa do 14,4 % 6 2,2 %) . Un nome que, sen desaparecer, pouco a pouco vai 
pasando de moda, sen dúbida polo pulo imparable e constante dos novos nomes 
en alza que ocupan o seu lugar, polos que parece haber unha febre contaxiosa: José e 
Manuel. 

Na primeira metade do século bautízanse 9 nenos co nome de juan; na segunda 
tan só 4, indicio claro da progresiva decadencia. A maior parte dos bautizados 
recibiron o nome dos seus padriños e madriñas (12 en total; o 92 %). 

O nome de Pablo está practicamente na mesma situación que na centuria 
anterior, pois conserva o mesmo posto, ten o mesmo número de bautizados e 
aproximadamente a mesma porcentaxe (mesmo a incrementa unhas décimas, pois 
pasa do 2 % 6 2,2 %). Houbo continuidade entre un século e outro, sendo os desta 
centuria consecuencia da recuperación do nome iniciada no derradeiro terzo do séc. 
XVIII, a partir de 1877. H oubo bastante equilibrio entre as dúas metades do séc. 
XIX, pois na primeira bautizáronse 8 nenos e na segunda 5. Co remate do século (o 
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derradeiro bautizado naceu en 1895) o nome desaparece por completo durante case 
un cento de anos. A maior parte dos bautizados do XIX debéronlle o seu nome ós 

padriños (nun 77 %). 
Ramón, un no me que practicamente xurdira no derradeiro terzo do séc. XVIII (de 

1780 é o primeiro bautizado que o. tivo de N P), vai ter un aceptable desenvolvemento 
no séc. XIX, no que incluso se vai mellorar a colleita: sobe do 11° posto ó 9°, de 9 
a 13 bautizados e do 1,68 % ó 2,2 %. A causa deste incremento moderado debeu 
ser a crecente invocación a san Ramón como protector das mulleres durante o parto 
e da fráxil vida dos seus fi llos e fili as ó naceren (así e codo, a mortalidade infantil 
non descendeu moiro na primeira metade do século). Non sei cómo interpretar o 
radical descenso de bautizados con este nome que se produce na segunda metade da 
centuria, pois de 12 na primeira pásase a tan só 2 na segunda (¿perda de confianza 
no poder proteccor do santo?). A maior parte dos bautizados que levaron este nome 
debéronllo ós seus padriños (o 77 %). Como se fixo notar no comentario ó século 
anterior, convén reparar na boa cantidade de bautizados que levaron este nome de 
NS, JO en total (5 na primeira metade e outros 5 na segunda) . 

Miguel ocupa en solitario o 10° posto, con 12 bautizados (o 2 o/o dos cotais) , un 
bautizado roáis que na centuria anterior, aínda que con idéntica porcentaxe (no séc. 

XVIII tamén se acopaba no mesmo posto) . 
Como acontecía co nome anterior, Ramón, non houbo corte co século anterior, de 

tal xeito que os bautizados do séc. XIX veñen sendo produto da sementeira do XVIII, 
pois houbo relación de continuidade entre eles. Os bautizados do séc. XI?<- rep~~í~·onse 
equilibradamente entre as dúas metades (5 en cada unha) . A causa da 1mpos1cion do 
nome debeuse, case ó cento por cento, ó traslado do nome dos padriños. 

Antonio ocupa en solitario o 11° posto, con 11 bautizados (1,87 % dos totais). 
Foi este outro dos nomes que, como Juan, entraron en decadencia como 

consecuencia da crecente alza de José e Manuel; respecto do século anterior, A ntonio 

cedeu tres postes na clasificación ó perder 9 bautizados (tiña 20) e baixar case d~us 
puntos nas porcenraxes (tiña o 3,75 %) . A crise do no me tivo o seu cume. no derr~de1ro 
terzo do século, pois a partir de 1876 (data de nacemento do derrade1ro bautizado) 
desapareceu por completo, ata o punto de que no séc. XX só haberá un bautizado 
que o leve de N P (nado en 1938), algo verdadeiramente insólito se se p~nsa que 
en rodas partes seguía sendo un dos nomes máis populares. Esta decadencia tamén 
se apreza no seu uso como NS, pois pasou da alta cifra de 104 bautiza~os d~ ~~c. 
XVITT (o 19,5 % dos totais da centuria) a 19 (o 3,2 %). As causas da 11npos1c10n 
do nome repousan maioritariamente no traslado do nome dos padriños, como NP 
(practicamente ó cenco por cenco); como NS repártense entre os padriños (47 %) e 

as causas descoñecidas (53 %). 
Ángel ocupa en solitario o poseo 12°, con 9 bautizados e o 1,5 % dos rorais. 
Trátase dun nome que se introducira na parroquia nos últimos anos do séc. XVII 
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e que se vifiera ma.ntendo ó longo do todo o XVIII ata enlazar con esta centuria. No 
séc. XIX baixa algo no número de bautizados respecto ó século anterior (perde 4) e 
case un punto porcentual (tiña o 2,4 %); como consecuencia, pasou do posto 90 ó 
12°. O cen o é que este nome soubo manterse na onomástica berdoiesa resistindo 0 

tiró~ ?~s nom~s en alza Uosé e.Manuel principalmente), mercé quizais a unha longa 
trad1c10n de onxe fidalga relacionada co culto ó santo Anxo da Garda na parroquia. 
A proba do mantemento da devoción a este santo é que a imaxe que hoxe se conserva 
na igrexa de Berdoias data do séc. XIX (Lé>PEZ VÁZQUEZ; 1978: 253). A causa da 
imposición do nome estivo, ó cento por cento, na traslación do nome dos padriños. 

Jesús ocupa o posto 13°, con 8 bautizados e o 1,3 o/o dos cotais da centuria. 
Este nome é a principal in novación onomástica de todo o séc. XIX en Berdoias. 

Entr~u. na parro~uia en 186~, .sendo o apar~nte motivo da súa imposición a 
prox1m1dade da sua festa onomasnca (1° de xane1ro) co día do bautismo do primeiro 
neno que o levou (14 de xaneiro) . Este nome non se utilizou con anterioridade 
porque se consideraba unha irreverencia chamar a un humano co nome do Pi llo de 
Deus; de feit~, a zona de uso do nome de Xesús redúcese a España e ós límites do que 
fora o lmpeno español. Como acontecera no século anterior con Manuel-outro dos 
?ornes de C risto-, neste tamén custara ferro e fouce "atreverse" a ser dos primeiros en 
1mpoñer un nome con estes condicionantes a un neno, e o feito de que fose madriña 
do primeiro bautizado unha señora de Berdeogas que recibía o rratamenro de "dona" 
(D"ª Co~~h,a de Leis), favoreceu a súa introdución e posterior popularización, que 
lle permmna un venturoso futuro no século seguinte. O 50 % dos bautizados do 
XIX .recibiron o ~orne de causas descoñecidas, e o 37,5 % dos padriños. Un <lestes 
padnños, Jesús Alvarez, apadriñara ó segundo bautizado en 1868; era oriündo de 
Ponte Cal~ela.s (provincia de Pontevedra), o iso constitúe un indicio de que 0 nome 
xa estaba imposto noutras zonas de Galicia e a súa entrada en Berdoias xa era un 
tanto retardada. 

Gregario ocupa o poseo 14°, en solitario, con 7 bautizados (o 1,2 o/o dos 
totais) . 

Respecto do século anterior, apenas hai un pequeño descenso: baixa dous postos 
(estaba no 12°), un bautizado (tiña 8) e tres décimas porcentuais (tiña o 1,5 %). Malia 
pasaren trinca longos anos entre o último bautizado do séc. XVIII (do ano 1788) e 
o primeiro do XIX (de 1818), houbo relación de continuidade entre unha centuria 
e outra; hóuboa porque o primeiro foi o padriño do segundo. A cadea onomástica 
mantivo, logo, intactos os seus elos. O espallamento do nome nesta centuria debeuse 
ós padriños ó cento p~r cento, especialmente a un tal Gregorio Vázquez, que apadriñou 
a carro. Os sete baunzados naceron na primeira metade do século, pois a partir de 
1846 non volveu haber outro neno na parroquia con este nome, nin de NP nin de 
NS. Un dos máis antigos nomes da freguesía (xa existía en 1614) fenecía a mediados 
do séc. XIX tras unha existencia documentada de 250 anos. 
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Bernardo ocupa en solitario o 15° lugar dos nomes masculinos do séc. XIX, con 

6 bautizados (e o 1 % dos totais) . . . . 
Foi este unnomedosséculosXVIII eXTX para Berdoias, po1s mtroduc1useen 1710 

e desapareceu por completo en 1863. Houbo, adema.is, relación de contin~idade entre 
s dúas centurias. O nome ocupou· nos dous séculos o mesmo lugar practtcamente co 
~esmo número de bautizados (no XVIJJ tiña 5) e porcenraxes (no XVIII riña o 0,9 
%). A maior parte dos bautizados recibiron o nome dos padriños (80 %). . 

O posto 16º ocúpano conxuntamente rres nomes (Daniel, ]acobo e Silvestre), 

con 5 bautizados (o 0,85 % dos torais). 
Daniel foi un dos novos nomes que se inrroduciron na onomástica berdoiesa no 

derradeiro rerzo do séc. XIX. O primeiro bautizado naceu en 1879; descoñecemos o 
motivo da imposición deste nome (o mesmo que dos outros carro) . Aínda que non 
remos ningunha proba, pensamos que en trou por a~gun~~ nova ~oda onomástica 
que estaba no ambiente, moda quizais traída pola em1grac1on amenc~na que daquela 
estaba en auxe. De feito, nesre derradeiro terzo do séc. XIX entraran nomes como 
Faustino, hvaristo, Peifecto, Celestino e Aurelio. O nome terá continuidade no século 

seguinte. . 
]acobo foi para Berdoia.s un nome dos séculos XVIII e XIX, rendo unh~ vida. ~ase 

paralela á de Bernardo -que xa vimos- e a de Silvestre -que veremos a ,~onunuac1on- : 
introduciuse en 1710 e feneceu uns anos despois de 1876. Pouco ma1s de 166 anos 
de vida: despois de 1876 non se volveu bautizar ningún neno con este nome na 
parroquia. Os bautizados do séc. XIX recibiron o nome ca.se ó cento por cento dos 

padriños. 
Silvestre foi 0 outro nome dos séculos XVTIT e XIX; como Bernardo e Jacobo 

introduciuse en 1710, desaparecendo da onomástica berdoiesa cun baut~za~o de 
1847, 0 derradeiro que levou este nome na freguesía. Tamén aq~í houbo ~onttnu1dade 
entre as dúas centurias, e non se produciu ningún corte. Dos cmco bautizados do séc. 
XIX, carro recibiron 0 nome dun único padriño (Silvestre Caamaño) e un da festa 

onomástica (3 1 de decembro). 
O pos to 17º ocúpano conxuntamen te seis no mes (Celestino, E~arist~, Faustino, 

Femando, Perfecto e Rafael) , con 4 bautizados (0,68 % ~os tota1s do seculo) . . 
De todos eles, Rafael era o que tiña máis antigü1dade na freguesfa, , po1s 

introducírase en 1694 e rivera un irregular desenvolvemento no séc. XVIII (so tres 
bautizados, e en anos bastante distantes entre si). Case podemos consideralo un 
nome dos séculos XVIII e XIX, como Bernardo, jacobo, Silvestre e Fernando. Dos 
carro bautizados do séc. XIX, dous recibiron o nome de cadansúa madriña e un dun 
padriño. O nome desapareceu da onomástica berdoiense en 1850, data que en naceu 

e morreu o derradeiro bautizado. . . 
Fernando é outro dos nomes circunscritos ós séculos XVIIT e XIX, pois 

introducírase en 1723 e permanecerá na parroquia ata 1885, ano de bautismo do 
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derradeiro 1~e.no que. levou este nome. Pouco máis de 170 anos de vida. Os padriños 
foron os maximos difusores do nome. 

Os outros catro nomes constitúen outras tantas novidades na onomástica 
ber~oiesa, que recibe unha fonda renovación no derradeiro terzo do séc. XIX. 
Repi~o unha vez máis que quizais esta renovación sexa consecuencia da emigración 
~eraltzad~ de ~alegos ~ América que se produce neste período. O primeiro en ser 
mtroducido fo1 Faustino, en 1872; Evaristo en 1879 (ó mesmo tempo que Danie{J, 
Perfecto en 1884 e Celestino en 1886; o motivo introdutorio do nome entra dentro 
~o capírulo de 'causas descoñecidas', o que é indicio de que se trataba dalgunha moda 
imperante. De todos estes nomes, o de Celestino será o de maior espallamento no 
século seguinte. 

? posto l 8° ocúpano tres nomes (Agustín, Ricanlo e Salvador), con 3 
bautizados. 

Agustín e Salvador entraran na onomástica parroquial exactamente 0 mesmo ano 
(1700), pero mentres o segundo xa desaparece a principios do séc. XIX (de 1806 é 
o seu derradeiro bautizado), o primeiro aínda chegará mal que ben ó séc. XX (con 
todo, o seu derradeiro bautizado do séc. XIX é de 1836). 

Ricardo é outra das novidades onomásticas decimonónicas; entrou en 1879 (ó 
mesmo te~po que Daniel~ Evaristo) e forma parte da ampla fornada de nomes que 
se 111troduc1ron na parroquia no derradeiro terzo do séc. XIX. 

No post~ l 9°, ~on.tan só 2 bautizados, hai oito nomes (ver Cidro 5, páx. 81). 
O de ma10r antigüidade na parroquia foi Luis, que xa se introducira a finais do 

séc. XVII (en 1693 e 1697) ; no séc. XVIII rivera o seu maior número de bautizados 
(6) e os do XIX naceron no primeiro terzo (1808, 1820); haberá que agardar aínda 
150 anos para que volva aparecer outro ruáis. 

O segundo en antigüidade fo¡ Baltasar, que entrara (sen éxito) en 1714. Os dous 
bautizados do XIX foron de 1833 e 1870; non volveu haber outro na parroquia. 

? terceiro foi Esteban, que entrara en 1719 (coa forma galega Estebo); 
0 

linico 
bautizado do XIX é de 1840. 

Os outr~s cinc~ noi:ies introdúcense nesta centuria, carro deles no segundo terzo 
e un no terceiro. Victorio entrou en 1838, Luciano e Valentín en 1840, Mariano en 
1861. O último en introducirse, Constantino, fíxoo en 1892, e podemos engadilo ó 
numeroso grupo de nomes que renovan a onomástica berdoiesa no derradeiro terzo 
do século (xunto con Daniel, Evaristo, Faustino, Perfecto, Celestino, Ricardo, Aurelio, 
entre outros). Ninglin deles tivo moito éxito, pois non tiveron continuidade. 

? posto 20° (e último) do séc. XIX berdoiés intégrano 21 nomes con un linico 
bautizado. Neste grupo hai nomes que xa existían na parroquia e outros novos. 

Entre ~s nomes de longa traxectoria, o máis amigo é Martín, que xa viña do séc. 
XVII (bautizados en 1615, 1637 e 1656); desde aquelasó rivera un bautizado no séc. 
XVIII (1724); o do XIX naceu en 1839). 

114 

Onomdstica histórica dunha parroquia galega: Berdoitts (1607-2000) 

Roque tamén se documenta no séc. XVII (un bautizado en 1655); rivera dous no 
último terzo do XVIII e este do XIX (18 16) será o derradeiro. 

Marcos tamén entrara no séc. XVII (1661) ; rivera tres bautizados na primeira 
metade do XVIII e este do XIX naceu en 1849. 

Bentura -así sempre escrito- rivera un bautizado no XVII (1664) , outro no 
XVIII (1780) e este do XIX (1834) será o derradeiro. 

Isidoro rivera o seu primeiro bautizado en 1692; este de 1866 será o 
derradeiro. 

Mathías entrara en 1698 e rivera un notable desenvolvemento no séc. XVIII 
(11 bautizados, o 10° posto). O seu único bautizado do séc. XIX (de 1806) será o 
derradeiro, pois desaparecerá da onomástica berdoiesa. 

Tomás rivera unha historia semellante á de Mathías, pois entrara tamén a finais 
do séc. XVII (1693), contara cun bo espallamento no séc. XVIII (1 1 bautizados, o 
1 Oº posto) e sufrira unha caída fulminante no séc. XIX (o linico bautizado, de 1831 ); 
non obstante aínda terá outra bautizado no séc. XX (en 1979). 

Outro grupo de nomes introducírase no séc. XVIII. Foron estes: Carlos, que 
entrara en 1729 (o bautizado do séc. XIX, de 1843); Jacinto (entrara en 1728; o 
segundo e último bautizado, este do séc. XIX, de 1827); Sebastián (entrara en 1766; 
o segundo e último bautizado, o do XIX, do ano 1863). 

O terceiro grupo de nomes son novos, e forman parte da fornada que intentou 
renovar a onomástica berdoiesa no segundo terzo do século e, especialmente, no 
terceiro. Cornelio foi o que entrou máis cedo (en 1840); o linico bautizado morreu 
ó nacer. Modesto foi o seguinte: entrou en 1868 (terá continuidade no séc. XX). Xa 
entrando no derradeiro terzo: Casimiro - en realidade escrito Casamiro- e Cecilio 
(ambos de 1871), Justo (l 872), Federico (1878), Avelino (1886), Aurelio (1893; 
dos poucos que terán espallamento no séc. XX, con 5 bautizados), Elíseo (1895) e 
Amadeo e Máximo (1899) . 

Co n isto poñemos fin á onomástica do séc. XIX, que asistiu á subida meteórica 
de nomes como fosé e Manuel, e ó descenso de juan ou A ntonio, entre os nomes 
principais, así como a introdución doutros. 

O XIX foi un século no que se intentou acometer unha importante renovación 
onomástica na parroquia. Algúns deses nomes novos entraron con tra mediados do 
século, na segunda centuria: o principal de todos estes foi Jesús, que rachou con 
prexuízos seculares e logrou introducirse definitivamente (en 1866) cun notorio éxito, 
pois na cennU'ia seguinte vaise converter no terceiro nome en número de bautizados. 
Ourros nomes que entraron oeste período foron Cornelio, Modesto, Victoria, Luciano, 
Valentín, Mariano e Modesto. A partir de 1870 é cando entra o grupo máis numeroso: 
Casimiro, Cecilia, Justo, Federico, Daniel, Evaristo, Faustino, Perfecto, Celestino, 
Constantino, Avelino, Aurelio, Elíseo, Amadeo, Máximo. O cerro é que só algúns 
gozaron dun relativo éxito (Celestino e Evaristo, por exemplo) e lograron popularizarse 
mínimamente na centuria seguinte. 
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6. A ONOMÁSTICA MASCULINA DO SÉC. XX 

Neste século tamén se dispuxo, practicamente ó completo, das partidas dos cen 
anos, as que van de 1901 a 2000. En total, 506 nenos bautizados (as nenas foron 
moitas menos: 442). As porcentaxes están cornadas sobre estes 506 bautizados. 

Os d.acos que achego na presente investigación non se poden poñer en 
comparación cosque para Galicia aparecen nas dúas últimas columnas do Cadro 8 
da páxina 86, poseo que estes están localizados só na segunda metade da centuria e 
en dous momentos moi determinados: os galegas nacidos antes de 1962 e os que 0 
fixeron en 1980. 

No cadro apréciase un cambio bastante substancial na onomástica dunha data a 
outra, pois os nomes rexistrados en 1962 son aínda os coincidentes cos da primeira 
metade do século: son os nomes de sempre, os tradicionais, que na súa maior parte 
eran xa os que viñan prevalecendo desde principios do séc. XVII e, particularmente, 
desde a segunda metade do séc. XVIII (José, Manuel, Antonio, Ramón, Juan, Luis, 
Jes~s e Francisco)94

• Non obstante, na listaxe de 1980 hai unha renovación profunda, 
po1s José, An.wnio, Juan, Jesús e Francisco desaparecen dos oito primeiros lugares 
e Manuel baixa 6 4° posta, en tanto que irrompen con forza novos nomes como 
David, Pablo, Javier, Carlos, Alberto, Óscar e Diego. 

Nesta nosa investigación sobre a onomástica masculina de Berdoias tamén se 
apreciará un cambio radical semellante no tocante 6s oito nomes máis frecuentes, 
cambio que na maior parte dos casos se inicia a partir da segunda metade do século, 
aínda que noutros hai que esperar ó derradeiro terzo. Grosso modo, podemos afirmar 
que a ' revolución onomástica' masiva dos bautizados de Berdoias non empezou ata 
a década 1951-1960, pois durante máis de 350 anos mantivéronse na freguesía os 
nomes tradicionais, que nin difiren dos xerais de Galicia. Ó longo da súa historia s6 
houbo pequenos 'conatos revolucionarios' -como o que acabamos de ver a finais do 
séc. XIX- que non chegaron ter éxi to masivo. 

En Berdoias, o 1° lugar ocúpao, como no séc. XIX, José, con 133 bautizados 
(o 26,3 o/o dos 506 totais da centuria). Se o século anterior fora o do ascenso 
meteórico do uso deste nome, nesre confírmase esta tendencia á alza, pois mesmo 
se contabilizan carro bautizados máis ca na centuria pasada e un máis que notable 
aumento porcentual, de catro puntos (subiuse do 22 o/o 6 26,3 %). Con esta 
porcentaxt> queda claro que este nome foille imposto á máis da cuarta parte dos 
nenos berdoieses do séc. XX. 

Nas tres cuartas partes primeiras do século o ritmo de bautizados co nome de 
fosé conrinuou o rirmo intenso da centuria anterior: 32 bautizados entre 1901 e 
1925;.49 entre 1926 e 1950 e 39 entre 1951e1975. Malia que o nome chega á 
actual1dade con boa saúde, entrou en franca crise no derradeiro terzo do século, pois 

.,,. Na páxina 122 aparece a Gl'lífit·a 9 ['~s dez nomes masculinos de rn:!is uso en Galicia (nacidos antes de 1962)'], 
que elaboramos para establecer un ha rnín11na comparanza entre os datos xcrais de Galicia e os de Berdoias da Gráfica 
8 (páx. 118). 
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de 1976 a 2000 unicamente lles foi imposto a 1 O bautizados. Esta caída hai que 
atribuíla simplemente 6 cansazo de repetir durante tantos anos o mesmo nome (p~lo 
menos uns 275 anos): veremos máis adiante como precisamente neste derrade1ro 
terzo do século país e padriños se esforzaron por renovar a onomástica parroquial. 
o desequilibrio entre a primeira e a segunda metade da centuria (8 1 bautizados na 
primeira e 49 na segunda), foi causado por esta baixa radical dos '.'inte e cinco anos 
finais. O segundo cuarto de século foi o de maior número de baunzados. 

O espallamento do nome seguíu sendo maioritariamente debido ós 50 padriños 
e 12 madriñas (62 en total), pero non cunha porcentaxe tan alta coma no séc. XIX 
(do 75 % pásase agora ó 46,6 %). Pola contra, aumenta o número de proxenitores 
que intenta perpetuar o seu nome nos flllos ( 41 pais e 1 O nais: 51 en total, ~ 38,3 
% mentres que na centuria anterior eran 28, o 22 %) e, sobre todo, o de bauuzados 

' d e que reciben o nome por causas descoñecidas (44, o 33 %); este aumento as causas 
descoñecidas' indica que moitos bautizados reciben o nome pola forza da moda 
dominante, ás veces simplemente porque toda a familia estaría medio coxa se nela non 
había un Pepe. Como acontecía na centuria anter ior, en moitas ?casións con~~íron 
nun mesmo bautizado varias causas impositivas: o nome do pa1 e o do padnno, o 
nome da madriña e a festa onomástica, etc. 

O 2º lugar, coma no séc. XIX, ocúpao o nome de Manuel, con 82 ba~tizados 
(o 16,2 o/o dos 506 totais do século) . Mantén un alto número de bauuzados e 
porcentaxes, pero, ó contrario de José, acusa un descenso e~ forma notab~e respecto 
da centuria anterior, pois perde 27 bautizados (no XTX uña 109) e má1s de dous 
puntos porcentuais (no XIX tiña o 18,5 %) . 

Cóm pre salientar que es tes dous primeiros no mes -fosé e Manuel- xuntan case.~ m~
tade dos bautizados de Berdoi as do séc. XX (215 bautizados, o 42,5 %); o desequ1hbno 
é evidente, pois dous nomes xuntan case tantos bautizados coma os outros 107 . 

Na evolución do uso do nome de Manuel ó longo do séc. XX houbo un 
desequilibrio moi claro e callante entre a pri meira e a segunda m~tade. Mentres que 
na primeira a imposición do nome mantén un ritmo alto de .bautizados (69 en total) 
canto no primeiro cuarto (31) coma no segundo (38) -un mmo case, compar~ble 6 
que estaba rendo José-, na segunda prodúcese unha sorp~endente ca1d~ en picado, 
pois nos 50 anos que van de 1951 a 2000 soamente se rexistran 13 baunzados (8 no 
terceiro cuarto e 5 no último). O cansazo pola repetición do nome empezou antes 
con Manuel que con fosé, polo que se ve, pois a baixa deste úJtimo aínda se atrasaría ó 
derradeiro cuarto. Con rodo e iso, Manuel chega a principios do ano 2000 gozando 
de boa saúde e con esperanza cerca de futuro, pois no ano 2000 aínda tivo lugar o 

nacemento dun neno así chamado. 
Cómpre salientar a vitalidade que seguíu tendo Manuel como NS, pois foi o 

máis utilizado como segundo nome no séc. XX (39 bautizados), dobrando cas~ o seu 
uso da centuria anterior (rivera 20). Esta porcentaxe supón o 7,7 o/o dos baunzados 

do século. 
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No rocanre ás causas do espallamento do nome, a maior parte do mérito hai 
que ~tribuírllo, coma no século anterior, ós padriños, que !lelo impuxeron a 45 
bautizados (o 55 o/o dos 82 totais); as causas descoñecidas afectaron a 32 bautizados 

(39 %) e~ i~uencia dos pai~ ~, 18 (22 %). Como acontecía con f osé, tamén aquí 
se produc1u as veces xustapos1c10n de causas n un mesmo bautizado, coincidindo 0 

nome do pai co da nai ou co do padriño ou a madriña, a fes ta do día, ere. 
Jesús ocupa o 3° posto, con 42 bautizados (o 8,3 o/o dos 506 to tais) . 
É o n,ome qu~ rexistra o maior ascenso, pois no séc. XIX ocupaba o lugar 13º 

con tan so 8 baunzados e o 1 ,3 o/o de porcenraxe. Subiu, polo tanto, 34 bautizados 
~ sete pun.tos porcenruais. Este ascenso ten aínda máis mérito se pensamos na 
111corporac1ón serodia do nome á on omástica berdoiesa, a finais do segundo terzo 
do séc. XIX (en 1866). 

O nome foi de m ai?r uso na pr~meira merade do século (32 bautizados), que 
na segunda (1 O). A pamr dos anos cmcuenta, como aco ntecía con M anuel, acusou 
unha sensible baixa. Non obstante, chega ó séc. XXI con boa saúde, pois en 1995 
aínda celebrou o bautizo dun neno. 

No rocante ás causas da imposición do nome, neste caso foron as descoñecidas 
~s maioritarias (déronse en 27 bautizados, o 64 %); iso indica 0 poder da moda 
imperante, que leva a bautizar a un neno con ese nome simplemente porque tamén 
o levan outros. O s padriños só influíron en 9 bautizados (2 1,4 %) e moi pouco os 
pais e a festa onomástica. 

Gráfica 8: Os NP MASCULINOS DE MÁrs uso EN B ERDOTAS NO sfc. XX (toral: 506 baur.) 
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Finalmente, cómpre facer notar que, xuntando os bautizados destes tres p rimeiros 
no mes (José, Manuel e j esús), sobrepasaríamos a merade dos bautizados <leste século 
(257); estes tres nomes representan o 50,8 % dos totais do século: o desequi librio 

entre es tes tres no mes e os out ros 106 é evidente. 
O 40 lugar ocúpano conxuntarriente os nomes de Celestino e Francisco, cada un 

con 17 bautizados (o 3,3 o/o dos 506 torais) . 
A diferenza en número de bautizados entre os do cuarto lugar e o terceiro é abismal, 

e xa non digamos se establecemos a comparanza co segundo ou co primeiro. 
O primeiro nome, Celestino, é un nome novo, pois introducírase moi a fmais do 

séc. XlX (en 1886), nesa fornada do derradeiro terzo; por unhas causas ou por ourras, 
adquiriu moito uso na primeira metade do séc. XX, na que tivo 14 bautizados, para 
entrar en decadencia na segunda, con tan só tres (o último de 1980). O inusual 
espallamento <leste nome novo explícase polo empeño dos padriños que xa o levaban, 

que llelo impuxeron a 9 bautizados (53 %) . . . 
O outro nome, Francisco, é un dos máis antigos da parroquia, po1s entrara a 

mediados do séc. XVIl (1642) . Foi un dos poucos nomes que se mantivo nos primeiros 

postas de principio a fin nas catro centurias. M antivo o mesmo pasto que no séc. XIX, 
pero rexisrrou unha notable baixa con respecto a este, pois perdeu 10 bautizados ~ 1,25 
puntos porcenruais (no XIX tiña 27 bautizados, o 4,6 %). C~e todos os bautizados 
foron da primeira metade do século (1 3), producíndose unha ba1xa na segunda metade 
(só 4 bautizados; o último de 1982, o que lle permite chegar con vida ás portas do séc. 
XXI). No tocan re ós motivos de imposición do no me fo ron maioritarios os descoñecidos 

(65 %), fronte ó traslado do nome dos padriños (29 %). 
O posto 5° ocúpao en solitario juan, con 1 O bautizados (1 ,9 o/o dos totais do 

século) . 
Lembremos que este nome ocupara o primeiro posta en número de bautizados 

nos séculos X:VTI e XVIII. No séc. XIX iniciara unha profunda decadencia que se 
confirma agora no XX, coa perda de tres bautizados e cinco décimas porcenruais 
respecto da centuria anterior (na que tiña 13 bautizados e 2,2 % de porcenraxe) . Con 
todo, foi un nome que chegou vivo ás porras do séc. XXI, pois, ó contrario dos que 
acabamos de analizar, este tivo máis bautizados na segunda metade do séc. XX (7) que 
na primeira (3), o que pode ser un indicio de recuperación (o último bautizado naceu 
en 1992) . As causas descoñecidas foron maioritarias á hora da imposición do nome, o 

que pode indicar que se volve poñer de moda sen necesidade dourr~s axudas. 
O 6º posto ocúpano, con 8 bautizados e o 1,58 % dos rota1s do século, tres 

nomes: Andrés, Enrique e Ricardo. 
O primeiro - Andrés- é un dos nomes clásicos desta freguesía, dos máis antigos, 

pois entro u en 1638. Manrivérase nos tres primeiros pos tos nas tres prime ir.as cent~rias , 
pero no séc. XX enrrou en franca decadencia, perdendo tres postas clas1ficaton os e, 
principalmente, 44 dos 52 bautizados que rivera no séc. XIX (isto supúxolle per~er 
máis de sete puntos porcentuais pasando do 8,8 % ó citado 1,58 %). Con todo e 1so, 
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o nome chega con vida á porras do séc. XXI, pois o último bautizado naceu en 1982. 
Os padriños foron maioritariamente os seus maiores propagadores. 

Em·ique é un dos novos nomes deste século, pois foi introducido en 1911. Aínda 
que pareza mentira, con anterioridade non houbo ningún outro bautizado con este 
nome. Ignoramos a causa da súa imposición no primeiro bautizado. Nos outros, 3 
recibírono dos seus padriños, 3 de seus país e 2 da fes ta onomástica. Un nome que 
chega con vida ó séc. XXI, pois o último bautizado naceu en 1973. 

Ricardo é ourro dos nomes de entrada tardía, pois introducírase en 1879. Crecerá 
en número de bautizados respecto do século anterior, especialmente na primeira 
metade da centuria. O úl timo bautizado é de 1960. As causas descoñecidas e o traslado 
do nome dos padriños foro n os principais motivos para a imposición do nome. 

O posto 7° ocúpao en solitario Alejandro, con 7 bautizados (e o 1,38 % dos 
totais do século). 

Alejandro á outro dos nomes 'modernos' de Berdoias, pois tamén enrrou, xunro 
con Enrique e outros, nas dúas prime iras décadas do séc. XX; en concreto, en 1915. 
A introdución produciuse por causas descoñecidas. Na popularización tamén foro n 
as causas incógn itas as maioritarias (só en dúas ocasións entraron os padriños en liza). 
O nome chegou ás portas do séc. XXI con vida, pois o último bautizado é de 1990. 

O posto 8° ocúpano, con 6 bautizados e o 1, 18 %, tres nomes: Aurelio, Eva1·isto 
e Eduardo. Os tres entraron tardíamente na parroquia: os dous primeiros na fornada 
dos últimos anos do séc. XIX (Evaristo en 1879 eAurefio en 1893); o terceiro (Eduardo) 
nos primeiros anos do XX (1902). Introducíronse por causas descoñecidas. 

O posto 9° ocúpao Pedro, con 5 bautizados. 

Pedro é un dos nomes clásicos da freguesía, dos máis amigos xunto con Alonso 
e Juan. Veuse mantendo con dignidade nos seis primeiros lugares nas tres primeiras 
centurias, e será no séc. XX cando caía nunha profunda crise (respecto da centuria 
anterior perdeu 15 bautizados - tiña 18- e baixou máis de dous puntos porcentuais 
-de 3 % pasou ó 0,98 %-). Ignoro as causas desta crise. Os cinco únicos bautizados 
deste século eran do primeiro terzo, pois a partir de 1939 non se volveu bautizar 
ningún berdoiés co nome do seu patrón parroquial: o nome 'morreu' para a freguesía 
hai máis de 60 anos; é de supoñer que 'resucite' no séc. XXI. 

O posto 10° ocúpano, con 4 bautizados, un grupo de seis nomes. 

Deles, Ramón é o máis antigo na parroquia; entrara en ] 780 e rivera un 
desenvolvemento crecente no séc. XIX, no que ocupara o 9° posto con 13 bautizados; 
no séc. XX:sufriu un ha boa crise, que o levou a perder 9 bautizados respecto do século 
anterior e a baixar case punto e medio porcentual (do 2,2 o/o pasou ó 0,8 %). 

Os outros cinco nomes son de en trada relativamente recente: dous fixérono no 
último terzo do séc. XIX (Faustino en 1872, Daniel en 1879) e os outros tres na 
primeira metade do XX (Julio en 1904, Eulogi.o en 1912 e David en] 943). Todos 
eles teñen en común que a súa imposición foi debida, maioritariamente, ás causas 
descoñecidas (o que indica a súa suxeición ás modas do momen to). Unicamente]u/io 
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e David se achegan ás portas do séc. XXI con alenro e esperanzas de futuro (os seus 
últimos bautizados naceron, respectivamente, en 1978 e 1986). 

O posto 11 o, con tan só tres bautizado~, ocúpano cinco nomes. 
Deles, 0 máis ancigo na parroqu!a é Angel, cunha entrada datada no se.gundo 

terzo do séc. XVII (1664); rivera un uso aceptable no séc. XVTII (13 baunzados, 
0 3,4 % dos rotais) e mesmo no XIX (9 bautizado~, 1,5 %)'. para acusar este fort~ 
descenso no XX; con todo, o feito de ser o seu últi mo bautizado do ano 1998 fa1 
pensar nunha recuperación do nome no séc. XXI. , . 

En orde de antigüidade 0 outro no meé Fructuoso, q ue entrara nos ulumos anos 
do séc. XVTII (1792 e 1797); non rivera ningún bautizado no XIX e os do 0 van de 
] 904 (nome impost0 polo pad riño) a 1929. Nome, polo tanto, hoxe pracncamente 

desaparecido da parroquia. , . . . , 
Os outros carro nomes son novos: tres deles entraron nas duas pnmeuas decadas 

d é XX (cesáreo en 1907 Cándido en 1922 e Severino en 1917) e o cuarto, o os c. ) 4) 1 , 
máis moderno, na fornada de fl nais da cen curia ( Cristián, en 198 ; po o r:m?, e 
este último ó que se lle albisca un mellor futuro n? séc. ~·As causas desconec1das 
foron para todos eles as imperantes á hora da súa 1mpos1c1on. . 

O posto 12º, con só 2 bautizados, intégrano un numeroso grupo .de 26 n~mes, 
dos que algúns ceñen unha longa pero moi irregular historia na onomámca.berdo1esa e 
outros foron de recente entrada na segunda metade do séc. XIX e no propio séc. XX. 

Entre os pri meirosa tópansenomescomoo~eAlber~o, un dos ?1áisantigos, poisxun to 
con Alonso, juan e Pedro xa aparecía nas primelfas parndas do sec.,XVI.I; no séc. XVIII 
só rivera 3 bautizados, no XIX ningún, e volveu renacer das suas etnzas -tras case 
200 anos en branco- a finais do séc. XX, con dous bautizados (en 1976 e 1985) que 
lle dan esperanza de futuro cara ó séc. XXI. Eis un exem~lo claro de que non se pode 
nunca decretar a morte dun nome, pois este pode resucitar en calquera mome.nto: 

Martín foi outro dos nomes máis amigos da parroquia (de 1615 era o pnme1ro 
bautizado) que chegou ó séc. XX despois dunha historia moi irregular, en cerro m,odo 
semellame á de Alberto: tres bautizados no séc. XVII (entre 1615 e 1656), un so no 
XVIII (1724), ourro no XIX (1839) e dous no XX (1977 e 19~9). Ou.t'.·o dos nomes 

d l A Fe'n"1x das súas cinzas tras 138 anos de h1bernac1on. E rexorde que rexor e ca ve , , . 
para presentarse con vida ante o séc. XXI con dous mozos q ue o levaran .consigo. 

Miguel tamén entrara no séc. XVII, na segunda metade (1662); tlvera u~ bo 
desenvolvemento nos séculos XVIII (o 10° posto, con 11 baut. e o 2 o/o dos tota1s do 
século) e no XIX (o mesmo 10º posto, con 12 baut. e tamén o 2 :o de porcentaxe), 
para caer nunha profunda crise no XX (só 2 baut.). Con todo, o fe1to de nace1~en eses 
dous bautizados nos anos 1975 e 1989, respectivamente, permítelle e~trar no sec. XXI 
con vida e con forza para 0 futuro (como acontecera cos dous anteriores, este nome 
rexurdiu despois de moitos anos practica.mente 'morro': exactamente 94 an~s). 

Benito tan1én entrara na parroquia no séc. XVII, pero xa nos anos fina.is (1697). 
O seu desenvolvemento foi semellante ó de Miguel, pois gozou dun bo ascenso 
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~o ~éc. XVIII (9 bautizados e ~ 1,68 o/o de porcentaxe; estivo no 11° posto), que 
mcrementou ~10 XlX (13 bautizados, o 2,2 o/o de porcentaxe; subiu ó poseo 8º), 
para caer en picado no séc. XX. En contraste co nome anterior, a este non se lle ven 
perspectivas de futuro de cara ó séc. XXI, pois o último bautizado é de 1939. 

C1-áfica 9: Os DEZ NOMES MASCULINOS DE MAIOR uso t:N GALTCIA EN 198o 

(H OMt:S NACIDOS ANTt:S DF. 1962) 

arde no me 
n• total en 

Galicia 
1•_ José 211.646 

2º. Manuel 139.616 

3º. Antonio 68-1 19 

4º. Ramón 62.540 

5º. Juan 40.392 

6º_ Luis 39.450 

7º. Jesús 39.409 

8º. Francisco 36.409 

9º. Carlos 20-348 

70·75 
65-70 
60-65 
55-60 

50-55 
45-50 
40-45 
35-40 
30-35 
25-30 
20-25 
15-20 

10-15 
5-10 

0-5 

6º .,. 8º 9° 10" 

[fonte: elaboración propia a partir dos dat0s de i<REM ER (1992) = FERRO RurnAL ET Al.ll (1992: 41)). 
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O utro grupo de cinco nomes entraran na parroquia no séc. XVII I: o primeiro 
en facelo foi Diego (1706); rivera outro bautizado en 1781 e pasou "en branco" 
exactamente 201 anos, ata que en 1982 e 1984 se lles impuxo de novo a dous 
bautizados. Outro exemplo de resurrección onomástica. 

Plácido entrara en 171 O e desp6is de case 240 anos tivo o seu segundo bautizado 
(en 1948) . O feito de que o terceiro e último bautizado nacera en 1976 permítelle 

achegarse ó séc. XXI con esperanza de futuro. 
Esteban entrara en 1719. Ata 1840 non rivera o segundo bautizado e, 142 anos 

depois, tivo o terceiro (1982); o cuarto é de 1992. Outros dos nomes que chega vivo 

ó séc. XXI malia a súa precaria historia. 
Joaquín introducírase en 1736, pero non rivera moito éxito; non obstante, 

atopará no séc. XlX o seu período cume (23 bautizados, o 3,9 o/o de porcentaxc e o 5° 
posto clasificatorio); entrou en crise a partir de 1881 e só terá unha leve recuperación 
en 1927 e 1936; desde aquela non volveu haber outro bautizado con este nome. 

Santiago entrara en 1789, cun único bautizado, e desde aguda non volvera 
haber outro co n este nome deica o séc. XX (en 1903). O neno nacido en 1974 

perroítelle chegar ó séc. XXI con esperanza de futuro. 
Outro grupo de carro nomes inrroducírase no séc. XIX: Valentín en 1840, 

Modesto en 1868, Elíseo en 1895 e Petfecto en 1884. Ningún deles parece ter 
asegurado o futuro no séc. XXT, pois non tiveron bautizados nos últimos anos do 

século. 
Finalmente, un nutrido grupo de 13 nomes tiveron a súa entrada no séc. XX. 

Cinco no primeiro terzo: Crisanto e Gumersindo (1904), Primitivo (1916), 
Marcelino (1919) e Celso (1925); carro no segundo: Campio (1940), Ernesto 
(1941), Roberto (1966) eAmador (1 968) , e outros carro na fornada máis nova, a do 
derradeiro terzo: Víctor (1976) , Mario (1978), Sergio (1986) e /ván (1987). 

No posto 13°, o derradeiro, con un único bautizado, compóñeno o grupo roáis 

numeroso de nomes: 56 en total. 
Neste nutrido grupo hai noroes dos máis antigos da parroquia, que levan estando 

presentes nela cerca de 400 anos, e hai nomes de moi recente inrrodución (dos últimos 
anos do séc. XX). Entre os nomes roáis amigos, un grupo de nove xa se introduciran 

na parroquia no séc. XVII. 
Oeste xeito, Alfonso (o bautizado é de 1953) xa estaba presente na freguesía 

-aínda que coa forma Alonso- desde 1610; o séc. XVTT fora o do seu máximo 
desenvolvemcnto (ocupou a 4° lugar, con 11 bautizados, o 6,7 o/o de porcentaxe), 
para entrar despois nunha rotunda decadencia: só un bautizado en 1747 anterior a 

este de 1953. 
Sorprende que Antonio, outro dos nomes máis amigos (entrara en 1617) e de 

maior uso na parroquia ó longo da historia, só tivese un bautizado no séc. XX (1938). 
No séc. XV11ocupabao6° lugar (9 bautizados, 5,5 % de porcentaxe), no XVIII o 8° 
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(20 bautizados, 3,75 % de porcentaxe) e a partir de 1889 desapareceu por completo 
deica 1938; polo tanto, desde hai máis de 60 anos non volveu bautizarse na freguesía 
ourro neno co nome desee popular santo do mundo rural galego. É de esperar que no 
séc. XXI se produza a resurrección do nome. 

Vicente entrara en 1650; rivera un desenvolvemento apreciable nos séculos 
XVIII (10° posto) e XIX (7° poseo, con 16 bautizados e 2,7 % de porcentaxe) e, 
inexplicablemente, desaparece a partir de 187 1. Só intenrou 'revivir' en 1923 co 
único bautizado do séc. XX; polo tanto, levamos máis de 75 anos sen que se volvese 
bautizar ourro neno con este nome. 

Marcos entrara en 1661 , pero a súa presenza foi testemuñal en cada centuria: 3 
bautizados no séc. XVIII, un no XIX e outro no XX (1920). Leva rnáis de 80 anos 
inédito. 

Luis tamén mantivo unha presenza testemuñal en cada centuria, como o nome 
anterior: entrou en 1693, tivo 6 bautizados no séc. XVIII (a súa cota máxima), dous 
no XIX e un no XX. Este último naceu en 1969, o que favorece a continuidade do 
no me. 

Tomás, que entrara o mesmo ano que Luis, en 1693, presenta unha evolución 
calcada deste nome: 8 bautizados no séc. XVIII (a súa cota máxima), un no XlX e 
ourro no XX. Este último naceu en 1979, o que favorece o continuidade do nome 
no séc. XXI. 

Pablo entrou en 1694 - coa forma galega Paulo-, e tamén a súa evolución foi 
semellan te á dos dous nomes anteriores, aínda que a súa presenza fo i máis que 
testemuñal no séculos XVIII e XIX (nos que contou con 13 bautizados en cada un). 
A decadencia produciuse coa entrada no séc. XX, pois houbo un lapso de 95 anos 
(de 189 1 a 1986) sen que se bau tizase ningún neno con este nome. O feito de que 
este último bautizado nacese a finais da centuria favorece a súa conrinuidade de cara 
ó séc. XXI. 

Ciprián, que entrara en 1696, tardou 270 anos en ter o segundo bautizado (en 
1965, coa forma Cip1·iano) . 

Agustín entrara no 1700; rivera un bautizado no séc. XVIII, tres no XIX e o do 
XX fora dos primeiros anos (1908); desde aquela non houbera outro. 

Un segundo grupo de nomes antigos t iveran a súa entrada no séc. XVIII; foron 
estes Félix, Adrián, Fernando, Carlos, Rodrigo, Paulino e Eusebio. 

Un terceiro grupo de nomes introducidos no séc. XIX: Victorio, Luciano e 
Máximo no segundo terzo; Casimiro e Constantino no terceiro. 

Un cuarto grupo, moi amplo, confórmano un to tal de 31 nomes introducidos 
no séc. XX. Oico no primeiro terzo do século: Rufino (1901) , Baldomero (1906), 
Atilio (1920), Generoso (1922), Armando (1923), Serafín (1926), Secundino 
(1928) e Fermín (1932). Once do segundo terzo: Valeriano (1936), Ildefonso e 
Teófilo (1937), Jaime (1941), Segundo (1944), Electo (1946), Alfredo (1948), 
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B iJt . (l 954) e Genís (1966) . Finalmente, 
Osear (1950), Demetrio (1952), on~ acto . . (1977) Pide! (1978) Wenceslao 

~;e;:l~,º~:~:r~;~~~:~;;::o(l(~~~~>;{::;(~985), Rubén (1989),Íairo (1992), 

Fabián (1993), Yonatán (1999) e R,aul e Yerat (2000). . do 
É lóxico pensar que os do derradeiro terzo sexan en .b?a ~ed1da o~ no~es 

, . d . . ia berdoiesa xunto cos tradic1ona.1s que c ega10n con 
futuro onomasnco a pano¡,u , M L T 's r..,,,ncisco Andrés Enrique, Celestino, 
. d 'c XXI vose anue ,Jesu, r... • ' , 

vida ó comezo o s~ . , , 1 houbo nornes innovadores e nada comuns 
R. d ) Malta que neste secu o b d'b'd zca~ o, etc. ·. . l d 1946 ou o Cenís de 1966-, non ca e u 1 a 
- coma ese Attfzo de 1920, o E ecto e edo para darlle unha renovación completa 
de que os do últim~ terzo entrarodn. s:nemo lograrán ou non. Algúns deles son nomes 
, á . berdo1esa· o tempo iras . f1 . 
a onom snca . .' . r r . F'd L R 'L ) pero noutros vese a m uenc1a 
máis ou menos tradic10.na1s .~avzer, t el, au .. d. ' Espafia ou de Europa (Maico, 

d d d m1grac1on nouuos ugares e 
clara o mun o a e O . ' de lamentar é a total ausencia de nomes 
Nelson, jait~o, Yonatán e Yebrai). f:que_ s~l: acollida do párroco dos últimos anos, de 

a\e OS e ISO que se conta a coa avora C . ) 
~lar: se~sibilidade galeguista (unicamente ternos que saudar carro ampzos . 
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7. A 'vJDA' DOCUMENTADA DOS NOMES MASCULINOS BERDOIESES: 

DOS MÁIS ANTIGOS ÓS MÁlS RECENTES 

A vida dos nomes é só en parte parecida ó dos homes. Hai nomes que nacen 
e viven máis ou menos rempo, pero non se pode asegurar con rotundidade 
que morren. Por iso dicimos o de en parte, pois na hisroria onomástica de 
Berdoias houbo nom es que parecía que estaban definitivamente desaparecidos, 
morros e enterrados, e resulta que resucitaron despois de noventa, cen ou 
mesmo douscenros anos de hibernación. A diferencia coa vida humana, en 
onomásrica é posible a 'resurrección'. Quizais no canto de falarmos de morte 
onomásrica teremos que falar m ellor de longa 'enfermidade' ou de sono ou 
letargo prolongado. 

Convidamos a dar unha ollada á Gráfica 10 da páxina 127 ("A 'vida' 
documentada dos 52 nomes m asculinos de máis uso [NP +NS] de Berdoias 
[1607-2000]") para que nos fagamos unha idea do tempo que levan ou levaron 
na freguesía os 52 nomes de máis uso ó longo da historia, para o que incluímos 
tanto os N P coma os NS, pois a 'vida' do nome puido transcorrer por unha vía 
principal ou por un vieiro secundario. Este cadro complem éntase cos Cadros 
11 ("Eixe cronolóxico coas datas de in trodución dos 52 N P masculinos de 
máis uso de Berdoias") e 12 ("D ata de nacemento dos últimos bautizados 
dos 52 N P masculinos de máis uso de Berdoias") das páxinas 128 e 129, 
respecuvamenre. 

Nesres cadros cómpre rermos sempre presente o número de bautizados de 
cada nome, pois non é o mesmo unha presenza intensísima de 326 baurizados 
(fose}, de 283 (Manuel) ou de 177 (Antonio), que unha mediana alra de 85 
(Domingo) ou 71 (Pedro), unha mediana baixa de 34 (Simón) ou 23 (Celestino), 
que outra simplemente restemuñal, como as dejacobo, Fernando e Carlos (1 0) 
e xa non digam os as de Lorenzo e David (5). Así e todo, o feito de rer escasos 
bautizados non quere dicir que o nome non permaneza vivo durante tempo 
prolongado se esres están repartidos, como foi o caso de Martín, de Marcos ou 
de Agustín. 
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ífi Jo. A 'vmA' DOCUMENTADA DOS 52 NOMES MASCU LINOS DE MÁIS uso [NP+NS] DE Cra ca · 

BERDOIAS (16 07-2000) . 

período númº 
máximo total 
INP+NSl baut. 

No me 
1651- 1701- 1751- 1801- 1851- 1901- 1951· 1601-

1950 2000 1650 1700 1750 1800 1850 1900 

Tuan 1607-1992 150 ' , .· .:· ;·; : · :e 

Pedro 1607-1945 71 '.;,,,,:9;-,; ,. ;-,, : · .. . 
' 

/• . 

Alonso/Alfonso 1607-1953 16 ~:.· ·'.·'···, 1 ;,l 

'Ai1ier1o 1610-1985 11 . '. 1 t ' 

Domínno 1614-1887 85 
,. 

GrMnrío 1614-1846 18 '. 1 
Martín 1615-1978 10 
Antonío 1617-1985 177 
Cristovo 1617-1771 5 
Andrés 1638-1980 144 
francisco 1642-1992 101 
Vicente 1650-1923 48 
Símón 1656-1868 34 
MiOuel 1662-1989 15 
Marcos 1661-1920 6 .· 777 11 
•·-el 1664-1998 31 I'.·. 
Lorenzo 1664-1746 5 

~A~n•u~st~ln~-+.~1~700~·~19g1~2_.+-~8~f--~~f-~~-f-'t-'"' 
Salvador 1700-1806 6 
Bernardo 1710-1863 16 : '·~ 

Jacobo 1710-1876 10 
Sílvestre 1710-1847 14 ·:1 

Caetano 1712-1776 8 
Fernando 1723-1885 10 f.• .• , 

Carlos 1729-1993 10 
Manuel 1730-2000 283 
Joanuín 1736-1936 32 

Ramón 1754-1971 56 1 ,= , ,,,,,,~:·1~~~wj 
~Fr~uc~tu~os~o==ÍJ1~76~61·19~2~9¡::~7~i::=====+===----t-~~-j-~~--jf--~~t=:J~0.,.,,ft!j,,~C"~~~~.,.,,,.,...,,---1: l!•sús 1866·1994 64 . ,,.. .. 
Faustíno 1872-1948 9 ·::,;-1~· ,.;x:.~ 
Rícardo 1879-1961 18 1 . ·: 
Daniel 1879-2000 10 
Evarísto 1879-1935 11 
Perfecto 1884-1943 6 
Cele.tino 1886-1984 23 
Aurelío 1893-1949 7 
Eduardo 1902-1961 7 
Enrínue 1911-1973 9 
Aleiandro 1915-1990 11 
Davíd 1931-1986 5 

periodo númº 
No me máximo total 1601-1 650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1850 1851·1900 1901-1950 1951-2000 

INP+NSl baut 
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Cadro 11: EIXE CRONOLÓXICO COA DATA DE INTRODUCIÓN DOS 52 NP MASCULINOS DE MÁIS uso 
(BERDO!AS, 1607-2000) 

NOME E DATA DECADA 

Alonso, Juan (1607) 
Pedro (1608) 1601 -1610 

Alberto (161 O) 
Domingo, Gregario (1614) 

Martín (1615) 1611 -1620 
Cristovo (1617) 

1621-1630 
Antonio (1637) 

1631-1640 Andrés (1638) 
Francisco 11642) 1641-1650 

Vicente (1651) 
1651-1660 Bernabé, Simón (1656) 

Marcos (1661) 
Ángel, Lorenzo (1664) 

1661-1670 Bartolomé, Felipe (1665) 
José (1670) 

1671-1680 
1681-1690 

Luis, Tomás (1693) 
Ignacio, Pablo, Rafael (1694) 

Benito (1697) 1691-1700 
Matias (1698) 

Aaustín Salvador 11700) 
Bernardo, Jacoba, Silvestre 11710) 1701-1710 

Caetano (1712) 
1711-1720 Esteban (1719) 

Fernando (1723) 
Carlos (1729) 1721 -1730 

Manuel (1730) 
Joaauín (1736) 1731-1740 

1741 -1750 
1751 -1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781 -1790 

Fructuoso (1792) 1791-1800 
1801-1810 
1811-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 

Jesús 11866} 1861-1870 
Faustino (1872) 

Daniel, Evaristo, Ricardo (1879) 1871-1880 

Perfecto (1884) 
1881-1890 Celestino (1886) 

Aurelio 11893) 1891-1900 
Eduardo 11902) 1901-1910 
Enriaue 11911) 1911-1920 

Alejandro 11915) 1921-1930 
1931-1940 

David 11943) 1941 -1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981-1990 
1991-2000 
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Cadro 12: DATA DE NACEMllNTO DOS ÚLTIMOS BAUTIZADOS DOS 52 NP 
MASCULINOS Dll MÁTS USO (BEllDOTAS, 1607-2000) 

NoME E ANO OECADA 

1601-1610 Aqustin (1906) 1901-1910 
1611-1620 Marcos (1920) 1911-1920 
1621-1630 
1631-1640 

Vicente (1923) 
1921 -1930 

Fructuoso (1929) 
1641-1 650 Evaristo (1935) 
1651-1660 
1661-1670 

Joaquín, Valentin (1936) 
1931-1940 

Antonio (1938) 
1671-1680 Benito, Pedro (1 939) 
1681-1690 Perfecto (1943) 
1691-1700 Faustino (1948) 1941-1950 
1701-1710 Aurelio (1 949) 
1711-1720 Alfonso (1953) 

Bartolomé (1729) 1721-1730 
1731-1740 

Cándido, Eulogio (1956) 
1951-1960 

Andrés (1 957) 
Lorenzo (1746) 1741-1750 Ricardo (1 960) 

Julián (1 754) 1751-1760 Eduardo (1961) 
1761-1770 

Cristóbal (1771) 
Alejandro (1963) 

1961-1970 
Ramón (1 967) 

Caetano (1775) 1771-1780 Luis (1 969) 
lqnacio (1776) 

Bernabé (1790) 1781-1790 
Felipe (1795) 1791 -1800 

Matías, Salvador (1806) 1801-1810 
Roque (1816) 1811-1820 

Enrique (1973) 
Julio, Martín (1978) 

1971-1980 Tomás (1979) 
Celestino (1980) 

1821-1830 Francisco (1982) 
1831-1840 Diego (1984) 

Simón (1844) Alberto (1985) 1981-1990 
Gregario (1846) 

1841-1850 
Silvestre (1847) 

David, Pablo (1986) 
Miguel (1989) 

Rafael (1850) Esteban, Juan (1 992) 
1851-1860 José (1 993) 

Bernardo (1863) 
1861-1870 

Dominao (1870) 
Jesús (1994) 1991-2000 
Ángel (1998) 

Jacobo (1876) 1871-1880 Daniel, Manuel (2000) 
Fernando (1885) 1881-1890 

1891-1900 
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Pastos a establecermos semellanzas entre a vida dos nomes e a dos humanos, 
observamos na Gráfica 10 (páx. 127) os catro nomes que parecen ser os máis amigos 
da freguesía: juan, Pedro, Alonso e Alberto. 

Salta á vista a distinta evolución vital que tiveron uns e outros. D este xeito, o 
único nome que chegou 'vivo' á meta do ano 2000 sen aparentes contratempos, 
cunha continuidade apenas interrompida, foi Juan, a quen consideraremos, 
facendo un atrevido símil mirolóxico bíblico, o 'matusalén' dos nomes berdoieses. 
Considerando que este nome xa existía en Berdoias no séc. XVT, podemos dicir que 
o callemos ó inicio do XVII "medradiño" e con excelente saúde, tivo unha mocidade 
c/ou madurez envexables (os séculas XVII e XVIlI, nos que acadou a cota máxima 
de "popularidade"), para logo iniciar a curva descendente cara á vellez coa entrada 
do séc. XIX, coa perda progresiva desa "popularidade" da que antes falabamos; na 
vellez leva ben arredor duns douscentos anos -os séculas XIX e XX-, pero trátase 
dunha vellez pausada e tranqui la, coas forzas algo debilitadas (a perda notable de 
bautizados), sen que se albisque para nada unha doenza grave e menos o fantasma 
da morte. Leva 400 anos de existencia documentada e sem ella que non terá maiores 
problemas para sobrevivir no séc. XXI, unha vez que aínda tivo un bautizado en 
] 992. / 

Pedro, aínda que non coa forza e vitalidade de juan, presenta unha evolución 
bastante semellante. A principios do séc. XVII atopámolo xa cunha infancia avanzada, 
e terá un ha mocidade (o séc. XVII) de crecemento lento e moderado (1 l bautizados), 
para despois gozar dunha segunda mocidade ou xa primeira madurez bastante 
exitosa, cunha notoria cota de popularidade (especialmente no século XVTil); na 
segunda madurez (séc. XJX) baixa en popularidade e acabará caendo nunha repentina 
vellez coa entrada do século XX, no que entrou nunha longa enfermidade que o ten 
prostrado desde 1939. T ivo, de momento, un ha prolongada existencia cercana ós 
345 anos; agardemos que se recupere no séc. XXl do letargo de 60 anos no que agora 
se atopa. 

Os dous seguintes nomes máis antigos, Alonso e Alberto, t iveron unha 
traxectoria vital case paralela. Os dous xa naceran e estaban medianamente crecidos a 
principios do séc. XVTI; este século significou unha xuvenrude moi breve de relativa 
popularidade (11 bautizados), que se veu truncada a principios do século seguinte. 
Semellaba que os nomes morreran en plena mocidade, pero polo visto tanto un 
co ma o outro caeron nunha longa enfermidade ou letargo de arredor de dous séculas 
e medio: Alonso "acordou" do seu sono en 1953, probando sorce, sen excesivo éxi to, 
cunha forma "máis moderna" (Alfonso), para caer de novo nun sono do que aínda 
non espertou; Alberto espercou -mellor h abería que dicir que "resucitou" porque o 
seu letargo foi de 300 anos- ó fío da entrada no séc. XXI, en 1985, e iso permiciulle 
tomar alento no último momento para entrar con vida na nova centuria. 
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Outro grupo de nomes teñen documentada a súa entrada uns anos despois -
entre 1614 e 1617- destoucro que acabamos de comentar, pero seguramente tamén 

existían no séc. XVI coma o grupo anterior. 
Deles, Domingo parece que. gozou dunha mocidade feliz (séc . . XVII: 18 

bautizados como NP, o 2° posto clasificacorio) e mellor madurez (42 baumados N P, 

0 30 posta); 0 séc. XlX significou unha vel lez doce (15 bautizados NP'. o 8~ pasto), 
ata que entrou nun "coma profundo" na segunda metade desea cenru~·1a (t1vo u1:ha 
existencia duns 270 anos). f de esperar que no séc. XXT supere esta c1rcunsranc1a e 

se recupere este nome ran histórico da freguesía. 
A evolución de Gregorio é como se fose a dunha persoa que caeu enferma na 

infancia cunha convalecencia prolongada (de máis de 125 anos), para espertar xa 
en plena madurez (período que lle durou 150 anos); volveu caer nun long? letargo 
desde mediados do séc. XlX, do que aínda non espertou. De momento, nvo unha 

existencia de 232 anos, interrompida por un lapso de 125 de profundo sono. 

Ma1·tín semella a evolución dunha persoa enfermiza, con altos e baixos (véxase 

Gráfica 1 O); recupero use nos últimos anos do séc. XX. . . 
Antonio é outro dos nomes máis antigos e lonxevos (383 anos de existencia) que, 

non obstante, leva consigo unha profunda crise no séc. XX. 
Cristovo presenta o perfil dun neno enferm izo que non logr~u superar, a 

mocidade polos seus sucesivos achaques; nada se sabe del desde mediados do sec. 

XVIII. 
Andrés e Francisco "naceron" no segun do terzo do séc. XVll e foron ourros 

dos nomes que se mantiveron, cos seus altibaixos, sen maiores problemas, chegando 
nunha relaxada "vell ez'' ós albores do séc. XXI. Levan ás costas uns 360 anos de 

ex1srenc1a. 
Vicente e Simón "naceron" a mediados do séc. XVII, rendo os dous uns primeiros 

anos moi dificultosos que case os leva a desaparecer. O primeiro recuperouse para 

despois levar un a existencia "normal" durante uns 225 anos (de 170~' a ! 923), €ero 

0 segundo continuou cos seus altos e baixos ata gozar d.unha breve pnm~vera ~e 
pouco máis de 50 anos na primeira metade séc. XIX; fo1 o seu canto do cisne, po1s 

logo dela, desapareceu. . . 
No segundo terzo do séc. XVII introdúcense vanos no mes: Marcos. ~1661), Miguel 

(1662), Ángel e Lorenzo (1664), Bartofomé e Felipe (1665). A evoluc1.on.de Marcos, 
Lorenzo e Bartolomé -e mesmo a de Felipe- foron semellantes, po1s t1veron _unha 
vida máis ben breve (con algún intento de recuperación posterior) . Miguel e Angel, 
malia a dificultosa " in fancia" gozaron dunha mocidade e/ou madurez prolongada 
(uns 125 anos) para caeren na somnolencia a mediados do séc. XIX, longo letargo 
dun cento de anos do que parece que están saíndo nos últimos anos do séc. XX. 
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fosé 'naceu' en 1670 e tivera -contra o que se puidese pensar- unha infancia 
nada doada, 'enfermiza' e lenta, coas súas dificultades (de m áis ou menos 70 anos: 
de 1670 a 1740). Non obstante, a partir das 'vi taminas' que recibiu a partir de 1740 
entrou nunha 'eterna xuventude' chea de éxi tos cada vez maiores, pois comandou 0 

primeiro posto da clasificación nos séculos XIX e XX; só nos últimos anos do séc. 
XX, a partir da segunda metade, pareceu acusar o cansazo e o esgotamento por tanta 
popularidade, e desde mediados desta centuria iniciou unha curva descendente cara 
á vel lez, pero unha curva de pendente ben suave, pois o 'vello' aínda se mantén ben 
rufo e con forzas (en 1993 tivo o seu último bautizado). Leva este nome, logo, uns 
330 anos de existencia na parroquia. 

Un numeroso grupo de nove nomes introducíronse na última década do séc. 
XVII. Deles, Ignacio e Matlas tiveron unha existencia paralela, pois a súa vida foi 
máis ou menos de 125 anos como máximo (o séc. XVIII basicamente), máis ou 
menos como a de Luis, aínda que este tivo unha 'resurrección' posterior no segundo 
terzo do séc. XX. 

Tomás, Pablo e Rafael fóronse mantendo con vida entre 175 e 200 anos (de 
1700 a 1875 ou 1900); despois desapareceron, pero mentres os dous primeiros 
parece que reviven a finais do séc. XX, o terceiro aínda non saíu do letargo. 

As curtas 'vidas' deAgustln e Salvador coméntanse por si mesmas, polas extremas 
dificultades vitais que os levaron moi axiña á desaparición. 

Tampouco se pode dicir que tivesen moiro éxito os nomes introducidos nas dúas 
ou tres primeiras décadas do séc. XVIII: Bernardo, Silvestre, Fernando e Jacobo 
(os tres primeiros con cen as dificultades iniciais) aínda se mantiveron arredor de 
150 anos (ata fin ais do segundo terzo do séc. XIX), para despois desapareceren por 
completo. Gaetano sem ella que morreu na súa infancia ou primeira mocidade no 
mesmo séc. XVIlI no que nacera. 

Dos rres nomes 'nacidos' a finais do primeiro terzo do séc. XVIII e a principios do 
segundo, Manuel (1730) sería o que gozaría dunha vida ruáis 'regalada', semellante 
nalgúns aspectos á de José. O seu nacemento foi un resultado dun 'parto' difícil, 
pois os prexuízos relixiosos impedirorr' durante anos -quizabes séculos- o emprego 
como nome de persoa dun dos nomes de Cristo. Superados os prexuízos - na data 
antes citada- o seu ascenso foi meteórico a partir da súa introdución na onomástica 
berdoiesa, pois empezou a subir desde a primeira infancia (non tivo as dificultades 
iniciais de José). Así gozou dunha longa 'primavera' de ruáis de 200 anos inzada de 
éxitos, pois leva ocupando a 2ª praza clasificatoria ó longo dos séculos XlX e XX (no 
séc. XVIII, o do seu nacemento, xa se colocara na 7ª praza). Esta primavera vital durou 
ata mediados do séc. XX, pois empezou a acusar o cansazo 25 anos antes que José e 
iniciou un camifio inexorable cara á vellez; malia ser a súa curva descendente máis 
acusada que a de José, o cerro é que o nome non corre perigo ningún e goza de boa 
saúde á entrada do séc. XXI, pois no mesmo ano 2000 viu bautizar un neno con el. 
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Joaquín ('nacido' en 1736) gozou dunha vida sen sobresaltos maiores durante 

case 200 anos (deica 1936); agora leva uns 60 anos desaparecido. 
Carlos ('nacido' en 1729), tivo unha vida sen dificultades maiores durante 75 

anos ou máis e despois entrou nun letargo duns 175 anos (espertou a última hora en 

1993). . 
De Ramón podemos dicir que naceu con moito medo (quen o ía dicir, cando 

precisamente o santo era prorecror dos nenos no momento en que nacen), pois 
prirneiro tentou entrar por unha porta secunda.ria (como NS, en 17_54).' para probar 
se era aceptado. Tardou 26 anos en 'atreverse' a entrar pola porra pnnc1pal (de 1780 
foi 0 primeiro bautizado que o tivo de N P). Como a Grdfica 10 xunta os NP e os 
NS, digamos que o nome iniciou a mediados do séc. XVIII unha existencia exitosa e 
ininterrompida de máis de 275 anos (de 1754 a 1971), levando unicamente un lapso 

de 30 anos a finais do séc. XX. 
P,·uctuoso, un norne nacido no segundo terzo do XVTII, tivo dous curtos 

períodos de vida: a segunda metade do XVIII e a primeira do XX .. 
Despois deste nome prodúcese un corte bastante profundo, po1s ata un cento ~e 

anos despois non xorde outro que lograra popularizarse. Ternos que aga.rdar ata fi~a1s 
do segundo rerzo do séc. XIX para atoparmos unha serie de nomes. que consegu1ron 
un número importante de bautizados que lles oucorgasen perm iso para entraren 

nesta listaxe dos 52 nomes de máis uso. 
O primeiro e máis importante destes nomes do segundo terzo do XIX foi o 

de Jesús, quizais o último que entrou a través dos rradicionais e seculares condutos 
relix.iosos. O seu 'nacemento' na parroquia tivo lugar en 1866 nun "parco" difícil, pois 
quizais houbo que se enfrontar a cerros prexuízos (¿fundamentalistas?) ~el ixiosos: os 
que daquela consideraban irreverente a util ización dundos nomes de Cnsto para uso 
dos mortais. Lembremos que Manuel abrira un ha porta rompendo oxeo 136 anos 
antes. O nome de jesús tivo unha 'infancia' de rápido crecemento, pois abondáronlle 
os 34 anos finai s do séc. XIX para colocarse no 13° lugar dos nomes de rnaior uso 
desta centuria, a escasa distancia de nomes de tan longa traxectoria como Antonio, 
Miguel, juan, Pablo, Benito ou Domingo. A primeira metade do séc. XX foi para el a 
súa espléndida 'mocidade' respecto do seu uso, para entrar nunha madurez pausada 
na segunda metade; á entrada do séc. XXI goza de boa saúde e a vellez aínda debe 

esperar, pois o seu último bautizado aínda naceu en 1994. 
No derradeiro terzo do séc. XIX e nas d úas primeiras décadas do XX entra na 

parroquia unha boa fornada de nomes novos que nos atreven:o~ a asegurar que 
xa non entraron polos condutos tradicionais e seculares, os rel1x1osos, dos que o 
principal e case único era o santoral. Aínda que non hai ningún que non tefia a 
súa orixe nun santo, o cerro é que teñen un cerro aire de exotismo que fai pensar 
que ben puideran entrar na parroquia como consecuencia da emigración galega á 
América, que empezara a xeneraliza.rse na segunda metade do séc. XIX. Entre 1870 e 
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1925 inrroducíronse na freguesía nada máis nin nada m 33 
fi enos que nomes novos ~ 

esta orte correnre renovadora da onomástica por fi . nh · · ~ , . . 01za ten que ter u a explicación 
externa a pro~1_a parroquia: eran nomes que seguramente se empezaron a poñer de 
moda en Gal1c1a ó lo~go desees cincuenta anos, un dos períodos álxicos do éxodo 
galego a Cuba, Arxenrrna ou ó Uruguai. 

M_áis de ~ous terzos d_es~es 33 nomes novos non tiveron case ningún éxito -
que~aton e1: cifras. testemuna1s~, pero o outro terzo restante si o logro u (1 O nomes en 
total: Fausttno, Ricardo, Daniel, Evaristo, Pe1fecto, Celestino Aurelio E'J .J 
Enrique Al · d ) fi , , uuarao, 

. e e1an ro ; oron nomes que recibiron cerra aceptación e que se v·. 
populanzados ó longo do séc. XX -especialmente grazas a algúns padriños uon 
levaron-'.cheg~do nalgún caso ás portas do séc. XXI con vida e forza. D t due o 
de Cele:~no fo.1 o de maior éxito (23 bautizados en cen anos). e o os, o 

Mat~ tard1amenre_ enrrou o nome de David (en ] 931 de NS, en l 943 de N P), 
que tamen se poderfa incluir dentro deste grupo. 
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8. As INNOVACIÓNS ONOMÁSTICAS DE CADA SÉCULO: 

CAUSAS DA TNTRODUCTÓN DE NOVOS NOMES 

Indubidablemente, a onomástica berdoiesa non se mantivo estática ó longo de 
tanto tempo, pois foise renovando de centuria en centuria. Deste xeito, os trece 
nomes masculinos que só parecía haber na freguesía na primeira metade do séc. 
XVII, convertéronse en 39 ó rematar a centuria: na segunda metade incorporáronse 
nada menos que 26 novos nomes. 

M entres algúns destes foron desapareccndo coa entrada do séc. XVIII, ou antes, 
nesta nova centuria enriqueceríase a onomástica parroquial con 41 nomes máis. O 
mesmo proceso se deu coa en trada do séc. XlX, que significou a incorporación de 23 
nomes, en tanto que foron desaparecendo ou entrando nun profundo letargo nomes 
seiscentisras ou setecentistas. O século XX foi o que quixo ser máis innovador, pois 
incorporou a alta cifra de 57 novos nomes, ben distribuídos ó longo de practicamente 
toda a centuria. 

En principio, á pregunta que se nos pode formular de quen foron os principais 
axentes das innovacións onomásticas, teriamos que contestar que, polo menos nos 
primeiros 275 anos (séculas XVII, XVIII e os dous primeiros terzos do XIX) non 
foron nin os pais nin os padriños do bautizado (a non ser que eses padriños fosen 
eclesiásticos) , seguramente porque uns e outros non dispoñían de moita información 
sobre este tema: unha poboación case entei ramente analfabeta malamente podería 
acceder a lecturas capaces de inspirar novos nomes (santorais, etc.); a pouca 
información de fó ra da parroquia recibiríase por vía oral, e nas parroquias da redonda 
era tan escasa coma na propia. 

Polo que puidemos observar na nosa investigación, os principais axentes 
introdutores de novos nomes nas tres primeiras centurias foron, como era de esperar, 
os cregos: xa os propios párrocos (os menos), xa os vicerreitores e aínda algún que outro 
crego patrimonialista (ó cargo dunha capelanía de devoción familiar); mesmo os escasos 
esrudames de teoloxía en Santiago aparecen en non poucas ocasións introducindo 
novos nomes. Concretando: os principais axentes da innovación onomástica foron, 
sen dúbida, os cregos nos que delegaba o párroco as cerimonias baurismais. 

Estes presbíteros estaban ó tanto do santoral e das festas onomásticas de cada 
santo, tanto dos de sempre, os tradicionais, como dos que levaban poucos anos 
canonizados. Algúns mesmo estaban ó tanto das festas secundarias. 

Con isto xa adiantamos que a causa máis clara para a introdución dun novo 
nome foi nas tres primeiras centurias a coincidencia do nacemento e/ou bautismo 
dun neno coa festa onomástica dalgún santo. Como ata ben entrado o séc.XX era 
obrigatorio celebrar o bautismo o máis axiña posible - na maior parte dos casos ó día 
seguinte do nacemento, polo medo que había a que o infante morrese sen bautizar-, 
unha e outra data practicamente coincidían. 
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Ternos a proba documental disto en presbíteros que foron padriños, como 
Bartholomé de Leis, introdutor do nome de Jacobo (1710), Francisco de Leis, 
introdutor do nome de Manuel (1730), Juan Francisco Liñares, introdutor do 
nome de Ramón (como NS), en 1754, etc., etc. (por falarmos s6 dos nomes de máis 
uso). Os estudos teolóxicos proporcionan unha sabencia especial a estes pachiños 
eclesiásticos: Bartholomé de Leis introducira o nome de Luis (1 693) cando aínda 
era estudante. Este Bartholomé de Leis, xa presbítero, sería o padriño dun neno que 
recibiu en 1704 o rimbombante nome de juan Chrisóstomo; a introdución <leste 
nome composto sería de difícil explicación con calquera outro padriño, pero este 
crego estaba ó tanto das festas onomásticas do santoral, pois a suxestión do nome veu 
claramente pola proximidade do día do bautismo (28 de xaneiro) coa festa do santo 
do día anterior (que fora o día do nacemento, por outra parte). 

Por outra banda, sospeitamos con bastante fundamento que en case todos os 
nomes que entraron como 'nomes de día' estiveron os presbíteros oficiantes da 
cerimonia bautismal por atrás, proporcionando unha cumprida información ós pais 
ou ós padriños indecisos á hora de escolleren un novo nome (vese claramente en 
Bernardo, Mathías, Thomás, Philipe, Ignacio, Silvestre, etc.). 

Os padriños e madriñas pasan por ser os máximos propagadores dos nomes, 
pero non os seus introdutores. Con todo, hai as súas excepcións, especialmente 
cando se trata de pad riños e madriñas da clase considerada alta, á que se lle supón 
cena formación ou información algo superior á media (coas limitacións culrurais 
que nos séculos XVII e XVIII, sobre todo, riñan os fidalgos rurais) . Así, o nome de 
Vinfente foi introducido en 1650 polo fidalgo D. García Lois de Lema; o de Simón 
en 1656 polo seu sobriño Martín de Castiñeira o Mozo (filio do fidalgo Martiño de 
Casriñeira); o de Jesús (1866) debeu ser causa dunha señora madriña que levaba 0 

distintivo de "dona" <liante do nome: D"' Concha de Leis (de Berdeogas) . 
A conxunción das <lúas causas -padriños esrudantes ou eclesiásticos e ó 

mesmo tempo membros da fidalguía como introdutores de nomes- deuse de forma 
paradigmática nos fi llos e filias do fidalgo Rodrigo Sancho de Leis. Case todos 
estes padriños e madriñas parecen ter especial interese en introduciren os nomes 
-esp~ci~lmente de NS. (porque de N P adóitanse reservar os nomes de ' liñaxe')- pola 
proxim1dade bo bautismo coa festa onomástica dalgún santo ou santa non moi 
habituais. Así, o seu segundo filio, Antonio Bartholomé Luis (1752) recibiu 0 seu 
terceiro nome por bautizarse o 25 de agosto (día de san Lois) [doc. 53] . Rodrigo 
Joseph Pedro Silvestre (1754), filio terceiro, recibiu o seu cuarto nome por nacer o 
derradeiro dí~ do .ano (día de san Silvestre); o seu padriño, un tío cóengo en Santiago 
[doc. 54]. Luis V1zente Theodoro (1758), recibiu o seu terceiro nome por bautizarse 
dous días antes da festa de san Teodoro (12 de novembro) [doc. 59]. A introdución 
do nome segundo de Bernardo Cdndido (1761), sexto fillo do citado D. Rochigo de 
Leis, non foi pola onomástica, pero deuse a casualidade de que o padrifio da criatura, 
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0 
seu curmán Bernardo Valdivieso, esrudante (doc. 61 ), algunha querenza especial 

debía ter polo nome, pois tamén llo im puxera dous anos antes a outro afiliado de NS. 
Este padriño estudante de filosofía debía estar moi ó día nas novidades do santoral, 
pois o summum da súa vocación innovadora no eido da onomásric~ acadárao .uns 
anos antes - o 22 de maio de 1756:, ó apadrifiar o cuarto fil lo do seu no D. Rodngo, 
6 que impuxo o rimbombante nome de Juan Nepomuceno Bernardo (doc. 57); a 
modernidade do nome era evidente, pois san Xoán Nepomuceno de Praga apenas 
levaba 30 anos canonizado, e cabe pensar que este "estudiante filósopho" era o 
bastante espilido para rebuscar no santoral un santo do que poucos haberían de ter 

coñecemen to na época. 
Este panorama cambia totalmente no derradero rerzo do séc. XIX e ó longo ~e 

todo o XX. A vaga de nomes que entraron nesres últimos 125 anos non parece seguu 
as pautas inrrodurorias observadas ata aquel momento: a meira~de parte dos nom,~s 
xa non entran co adaxo de coincidir o na.cemento e/ou o bautismo -cada vez ma1s 
distanciados no tempo un e outro- cunha festa onomástica, nin parece que por detrás 
estea a información dun crego. Sospeitamos que a partir de 1870, máis ou menos, 
os novos nomes inrrodúcenos pais e padriños - ou padriños e país, non sabemos en 
qué arde- polo simple feiro de que os escoirnron por algures e gustoulles. O mundo 
da emigración como fonte de inspiración está presente: nas últimas décadas do 
XIX e primeiras do XX, a emigración americana, nas derradeiras décadas do XX, a 

europea. 
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Cadro 13: A RENOVACIÓN ONOMÁSTICA SÉCULO A SÉCULO. 

DATA DE ENTRADA DOS N OVOS NPM D E CADA CENT URIA 

SÉc. XVII Sllc. XVIII SÉc.X.IX Sllc .XX 

data nomc novo data nomc novo Jata nomc novo data nomc novo 
1601 1701 Félix Xorxe 1801 1901 Rutina 

1703 Üuirino 1902 Eduardo 
1607 Alonso. Juan 1704 Julián 1904 Crisanto, Julio, 

Gum<!rsindo 
1608 Pedro 1705 Amb<osio 1906 Baldomero 
1610 Alberto 1706 Die'1o, Patricio, Theodoro 1907 Cesáreo 

1708 Adriano, Amaro/Mauro, 1911 Enrique 
Raimundo 

1710 Basilio, Bernardo, Jacobo. 1912 Cándido, Eulogio 
Plácido. Silbeslfe 

1614 Dominoo. GrPOoño 1711 tucas 1915 Aleiandro 
1615 Marlln 1712 Caetano 1916 Primitivo 
1617 Chñs1ovo 1714 Balthasar 1917 Severino 

1719 Estebo 1919 Marcelino -
1920 A tilia - ISENl'IWlOAS ,______ 

OC 1618 A 1628] 1723 Fernando, Matheo 
1922 Generoso 

'---
0fil_ 

1923 Armando Toriblo 
1725 1825 
1728 Jacinto 

1925 Celso 
1926 Sera fin 

1729 Carlos 1928 Secundino 
1730 Manuel 1932 fermín 

1936 Valeriana 
1735 AlelOls), Bias Nicolás 1937 lldefonso, Teófilo 

1637 Antonio 1736 Joachin 1838 Victoria 
1638 Andrés 1740 Melchor 1840 Cornelio. Luciano, 1940 Campio 

Vafentín 
1642 Francisco, Sancho 1742 Florencia 1941 Ernesto Jaim<! 

1943 David 

' 
1944 Secundo 
1946 Electo 
1948 Alfredo, Feliciano 

1650 Vinrente 1750 1850 1950 Osear 
1952 Demetrio 

1754 Rodrino 1954 8oni faclo 
1655 Rnnue 1756 Fruclo 
1656 Bemabé Rosendo. Simón 1757 Gabriel 

1759 Bonaventura Paulina 
1661 Marcos 1861 Mariano 
1662 Minuel 1763 Eusebio 
1664 Anoel, Bentura l orenco 1766 Sebastián 1866 Jesús 1966 Gení~ Roberto 
1665 Barthofome, Phili"" 1868 Modesto 1968 Amador 
1667 Guillelmo 
1670 Josenh 1871 Casamiro. Cecilia 

,______ 1872 Faustino Justo 

1675 1775 1875 1976 Bruno, Víctor 
,______ 1878 Federico 1977 Javier 

- lsrn rARTIDA5 1780 Ramón 1879 Daniel, Evaristo, Ricardo 
oc 1670. 16921 

1978 Fidel, Mario 

'---
1981 Wenceslao 

,______ 1884 Perfecto 1982 Maico 
,______ 1886 Avelino Celestino 1983 Nelson 

~ 
1984 Cristián 

1789 Santiano 1985 Silvia 
1692 lnnacio Isidoro 1986 Seraio 
1693 Lui~ Thimoteo Thomas 1792 Frutuoso 1892 Constantino 1987 lván 
1694 Pablo Ranhael 1893 Aurelio 1989 Rubén 
1696 Cinrián 1895 Eliseo 1992 Jairo 
1697 Benito 1993 Fabián 
1698 Mathfas 1997 Joel 
1699 Clemente 1899 Amadeo Máximo 1999 Yonatán 
1700 Aoustin. Salbado< 1800 1900 2000 Raúl, Yerai 

to tal 39 nomts total 41 llOIJQS 11omt1 toral 23 llOllOS ll(JIJlfI cotal 58 uovos nomer 
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8.1) Ü S NOMES INTRODUCIDOS NO SÉC. XVII 

O Cadro 13 da páxina anterior ('A renovación onomástica século a século. Data 
de entrada dos novos N Pm de cada centuria') proporciónanos w1ha visión clara 
dos novos nomes principais masculinos de cada centuria, así como a data da súa 
introdución. Teremos presente este cadro en todo este aparrado. 

Observamos na primeira columna os nomes correspondenres ó séc. XVTl, xunto 
coas datas da súa (aparente) introdución. D igo o de 'aparente' porque, por non 
dispoñermos de documentación do séc. XVI, malamente se pode saber se o nome xa 

estaba introducido na parroquia ou non. 
Non obstante, o Cadro 14 ('Causas da introdución dos N Pm no séc. XVll')-

gue amaso a continuación- pode proporcionarnos algunha información máis diáfana 
tocante ós nomes que xa viñan legados do séc. XVI e os que se verdadeiramente se 

introduciron no XVTT. 

Cadro 14: CAUSAS tJA 1N'l'Roouc16N oos NPM NO sÉc. XVII 

Stc. XVII 

data < nome pais < nome padriños festa onomástica causas descoñecidas 

1607 Alonso Juan 

1608 
Pedro 

1610 
Alberto 

1614 

1615 

Domingo 
Gr-vvio 

Martín 

1617 Christovo 

1637 
Antonio 

1638 
Andrés 

1642 Sancho Francisco 

1650 Víncente 

1655 Rooue 
Bernabé 

1656 Rosendo 
Simón 

1661 
Marcos 

1662 Miauel 

1664 
Ben tura Angel 
Lorenco 

Bartholomé 
1665 Philine 

1670 Joseoh 

1692 Isidoro lanado 

1693 
Thimoteo Luis 
Thomás 

1694 Pablo Raohael 

1696 
Ciorián 

1697 Benito 

1698 
Mathias 

1699 
Clemente 

1700 
Aoustin Salbador 

total 1 neme 4 nomes 15 nemes 18 nomes 

A diferenza entre a primeira metade e a segunda salta á vista (ver Cadro 13) . 
Na primeira, a maior parte dos nomes semella que entraron por causas descoñecidas 
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primeiro (7 en total), e despois polo traslado do nome dos padriños (4); mesmo 
houbo un introducido polo propio pai do primeiro baucizado que o levou. O único 
nome introducido pola festa onomástica foi Vinrente, e foino o último ano desta 
primeira mecade (1650). 

Está claro que se o nome xa o tiñan padriños e/ou pais, non se pode falar da 
súa introdución na freguesía, posto que xa existía nela; con todo, tanto padriños 
como pais podían ser de fóra da comunidade, e neste caso si que se podería falar 
de introdución. No apartado de causas desco ñecidas ben é certo que cabe de todo, 
pero nesta época hai que pensar que, se non hai referencias expresas a algunha causa 
concreta xustificadora da introdución, é porque o nome se impón pola forza do 
costume, porque xa era habi tual entre a veciñanza e xa o tiñan outras persoas de 
ruáis idade. Nomes que no séc. XVIII eran os de maior uso en toda Galicia (Juan, 
Antonio, Andrés, Domingo, Francisco, Pedro, etc.), probablemente xa eran os máis 
habituais polo menos desde a segunda metade do séc. XVI. Domingo e Francisco, 
por exemplo, empezaron a propagarse con máis forza despois do Concilio de Tren to 
(1563), unha vez que dominicanos e franciscanos se converteron coas súas misións 
nos máximos divulgadores das doutrinas emanadas daquel conclave. 

O panorama da segunda metade é totalmente distinto da primeira, pois, en 
primeiro lugar, os nomes dos primeiros bautizados de cada nome xa non aparecen 
introducidos nin por padriños nin por pais; iso significa que case con toda certeza xa 
se pode falar de nomes novos. O fei to de que unha cantidade importante de nomes 
se introduzan na freguesía polo método da coinci dencia ou proximidade do d ía do 
bautismo do primeiro bautizado coa festa onomástica do santo correspondente, 
constitúe unha firme garantía de que efectivamente estemos ante nomes novos. Entre 
1655 e 1700 introdúcense na parroquia por este método 14 nomes, ós que ben 
podemos sumar o de Vinrente de 1650 (ver Cadro 13 na páx. 138)95. 

Quédannos outros 11 nomes que se introduciron por causas descofiecidas, dentro 
as que cabe tanto a inercia dun costume xa establecido (a existencia de pais e padriños 
con algún <lestes nomes xa na primeira metade da centuria así o proba: Guillelmo, 
Miguel, Lorenro, etc.) como un ha disfrazada innovación onomástica da man de cregos 
ou persoas de certo status social_ (ós que se lles supón unha información superior 
ó común da poboación). Así, Angel aparécenos en 1663 introducido por causas 
incógni tas, pero sabemos que a causa foi a devoción do pai do primeiro bautizado -
Martiño de Castiñeira- polo santo Anxo da Garda (o padriño fora o arcediago Sancho 
de lema, tío da criatura). Noutro caso, Clemente -introducido en 1699 tamén por 
causas non cofiecidas- tivera un padriño fidalgo: Rosendo de Lema. 

91 ~es.mo.os nomes de.Mnrcos e f!"ph11el, introducidos sen frito en 166! e 1994 - respectivamence- por 'causas 
desconec1das, vfronse obngados a remtrodudrcnse por culpa do seu inicial fracaso bastantes anos despois; valeríanse 
do método da festa onomá.<t1ca no segundo mrento (en 1744 e 1748, respectivamente). 
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Como se pode comprobar cunha simple ollada ó Cadro 13, a primeira metade 
foi conservadora e a segunda innovadora. O modelo estándar dun nome novo desta 
centuria sería o dun que se introduciría na segunda metade - na década de 1660-
1670 ou na de 1690-1700- como nome de día, ou por causas descoñecidas tendo un 
padriño fidalgo. O nome máis significativo entrado neste período foi o de]oseph, que 
tería que agardar á entrada do novo século para o seu espallamento. 

8.2) ÜS NOMES INTRODUCIDOS NO SÉC. XVIII 

Nesre século introducíronse 41 nomes novos, do que 31 corresponderon á 
primeira metade e 10 á segunda. Como se ve, a primeira metade foi bastante máis 
innovadora cá segunda, prolongándose así o frutífero período innovador iniciado 
na segunda mecade do séc. XVII: entre 1651 e 1750 introducíronse na freguesía 57 
nomes, cifra ben alta se ademais ternos en conta o lapso de 22 anos sen partidas entre 
1670 e 1792. Ata o derradeiro terzo do séc. X1X a onomástica masculina berdoiesa 
estivo ali cerzada nos 57 nomes deste frutífero período de 78 anos e nos 13 da primeira 
metade do XVII (ver Cadro 13, páx. 138). 

¿Por qué causas se incrementaría tanto a innovación onomástica a finais do 
séc. XVII e na primeira metade do XVIII? Non o sabemos con certeza. Tan só 
ternos algunha que outra suposición. A primeira que se nos ocorre é o aumento 
de poboación -de Berdoias e de Galicia en xeral- iniciada na segtmda metade do 
séc. XVll e incrementada ó longo do chamado Século das Luces: cos 70 ou como 
máximo 80 habitantes que tiña Berdoias na primeira metade do séc. XVII abondaba 
esa <lucia longa de nomes 'históricos', pero cando aumenta o número de fillos por 
familia xa se necesitan máis nemes distintos para diferencialos. 

En Berdoias non se deu -e coidamos que en Galicia tampouco- ese para nós 
desconcertante costume de "la repetición de nombre entre varios hermanos, con 
casos en los que realmente no hay más que un t'111ico nombre, muy común, para 
los varones, y otro igualmente repetido para las mujeres" (ZABALZA; 2003: 11). lsto 
acontecía na Navarra dos séculos XVII e XVllI; como posible explicación, apúntase 
o feito de que para as casas que tiñan como obxectivo a elección dun herdeiro único 
esta reiteración podía non presentar grandes problemas, pois os irmáns separábanse 
axifia e, de feíto, o herdeiro era máis un pai que un irmán para os oucros irmáns 
(ZABALZA; ibídem) . Claro que este costume dábase máis entre a fidal guía que entre 
os plebeos, pero ben sabemos o espello que sempre supuxeron as clases privi lexiadas 
para o resto dos humanos. 
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Cndro 15: CAUSAS DA INTRoouc16N nos NPM NO sÉc. XVTJI 

S!c. XVlll 
data < nome país < nome padriños festa onomástica causas descoñecidas 
1701 Felix 

1703 
Xorxe 

Quirino 
1704 
1705 Julián 

Ambrosio 

1706 
Diego 
Patricio 
Theodoro 

1708 Amaro Adriano 
Rairnundo 
Basilio 

1710 Bernardo 
Plácido Jacobo 
Silvestre 

1711 
Lucas 

1712 
Caetano 

1714 
Balthasar 

1719 
1723 Estebo 

Matheo Matheo f<!rnando 
1728 

Jacinto 
1729 
1730 Carlos 

Manuel 
1735 Bias 

Nicolás Alejo(s) 
1736 

Joachin 1740 Melchor 
1742 Florencio 
1754 Rodrigo 
1756 

Frudo 
1757 Gabriel 
1759 Bonaventura 

Paulina 
1763 Eusebio 
1766 

Sebastián 
1780 

Ramón 1789 Santiago 
1792 Frutuoso 
total 1 nome 7 nomes 23 nomes 10 nomes 

Ourra causa fo i tamén o incremento notable e a difusión que houbo de cult 
novos santos en Galicia a finais do XVII e principios do XVIII , d os a 
1 

, , como o emostran 
a guns escudos recentes (Go NZÁLEZ LoPo; 1992). 

Non obstante a innovación o~omás tica decaeu notablemente na segunda 
metade. do século, ~orno a~tes se ad1antou, especialmente no derradeiro terzo, no 
que unicamente se 111troduc1ron tres nomes (Ramón San..:a'.~O e l:'.r t ) A d b , ' ., 6 n u uoso . · que se 

e ena estes estan~ento? Non é <loado adiviñalo. Por unha parte póde~e ens~r 
que os cen anos anteno1~es (d,~ 165 J ~ 1750) foran tan produtivos pola varied~de de 
n~me~, que poucos hab1a ma1s para mrroducir: aqueles 39 do séc. XVII e os 31 da 
pni:ie1ra metade do XVIII - 70 en total- chegaban e sobraran para nomear o~ 339 
habuantes de Berdoias de mediados do Século das Luces. 
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En páxinas anteriores introducimos o que denominamos unha 'foto estática' dos 
nomes masculinos de Berdoias en 1753, segundo os datos do Catastro de Ensenada 
(ver Cadro 10, páx. 105) . Polos nosos cálculos, por volta do ano citado utilizábanse 
na parroquia arredor de 45 nomes masculinos. Posiblemente este número de nomes 
abondada para nomear os 134 h~mes que daquela vivían na freguesía, e naquel 
momento non se sentiu a necesidade de incorporar moitos ruáis. Con todo e iso, 
nos doce anos que van de 1754 a 1766 aínda entraron 7 nomes. A parcir da última 
data o baleiro innovador foi case toral, pois deuse inicio a un prolongado período 
-cercano ó cento de anos (de 1766 a 1861)- caracterizado por unha extrema ausencia 
de innovación onomástica. 

Pasando a analizar o Cah o 15 da páx. 142 ('Causas da introdución dos NP 
masculinos do séc. XVIII') vemos que a maior parre dos nomes entraron como 
'nomes de día' (23 en total); nisto séguese a pauta marcada no século anterior a parcir 
da segunda metade. 

Isco lévanos a supoñer que a maior parte dos novos nomes serían suxeridos 
polo crego oficiante, especialmente cando nin padriños nin pais tiñan tomado unha 
decisión clara de cara á súa imposición. O método era claro, imparcial e mesmo 
'provindencial', pois parecía motivado pola Divina Providencia; se esta desexaba que 
o neno viñese ó mundo o día da festa onomástica de determ inado sanco, había que 
comalo como signo de bo augurio: ¿que mellar que impoñerl le o nome do santo 
sinalado para que este se convertese no seu protector de por vida? 

Dez nomes incroducíronse por causas descoñecidas, e dentro desre capítulo 
atópase a entrada de dous dos de maior espallamenco posterior: Manuel e Ramón. 
A 'causa descoñecida' que motivara a introdución do primeiro foi seguramente a 
vontade do seu padriño, o presbítero Francisco de Leis (lembremos a condición de 
innovadores de moitos cregos). Ramón entrou como NP en 1780, pero consideramos 
a súa introdución efectiva a de 1754, como NS (o in trodutor fara tamén un presbítero: 
juan Francisco de Liñares) . Tamén Carlos fara introducido por un padriño eclesiástico 
(1729). 

Só dous nomes se transmiti ron por herdanza dos país: Matheo (o primeiro 
bautizado recibiuno á vez do pai e do padriño) e Rodrigo; este último era nome de 
liñaxe (dos Leis), e seu pai viña de fóra da parroquia. 

Dos padriños que introduciron o seu propio nome na parroquia hai que dicir 
que, como é lóxico, a maior parte eran de fóra da freguesía: o de Amaro (ou Mauro), 
estudante en Santiago; o de Nicolás, de Castrelo; o de Fforencio, de Carnés (era unha 
madriña neste caso: Florencia), o de Santiago, de Ozón. Os padriños de Matheo, Bias 
e Frutuoso consta que eran veciños da freguesía, pero non naceran nela. 
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8.3) ÜS NOMES INTRODUCIDOS NO SÉC. XIX 

. Este século .non foi, .en conxunto, tan innovador e prodmivo como 0 XVIII, pois 
u111camente se rntroduc1ron 23 novos nomes (pouco máis da metade do anterior). 
Cl.aro .que non tod?s os. períodos se comportaron da mesma forma, pois menrres a 
pnme1ra metade fo1 mo1 parca en innovacións onomásticas masculinas (só 4 nomes 
novos), a segunda foi totalmente ó contrario, pois nela introducíronse I 9 nomes (I 2 
deles no derradeiro terzo do século) [véxase Cadro 13, páx. 138). 

Observando este cadro que acabamos de citar, chama a atención 0 deserto 
improdutivo dos 60 primeiros anos do séc. XlX no tocante á inrrodución de novos 
nomes, período que non foi máis que a continuación dos 40 últimos anos da centuria 
anterior: nos cen anos que van de 1760 a 1860 unicamente houbo 9 novidades 
o~om~sricas ~as~ulinas da freguesía; sen dúbida ningunha, o período máis pobre da 
h1srona onomasuca de Berdoias. 

O~servando,o Cad1:016d~ páx. 145 ('Causasdaintroducióndos nomesprincipais 
masculinos no sec. XIX), as d1ferenzas son substanciais respecto do cadro do século 
anterior, pois agora a inmensa maior parre dos novos nomes que se introducen foron 
motivados por 'causas descoñecidas' (lembremos que a festa onomástica viña sendo a 
causa maioriraria desde a segunda metade do séc. XVII e ó longo de todo 0 XVIII). 

Agora só un dos no mes (Luciano, 1840) se in troduciu polo vello método do 'no me 
de día'. De 2~ novos no mes, 20 (case o 87 %) entran por causas descoñecidas e, agora 
estas causas s1 qu~ nos son totalmente incógnitas, pois a maior parte dos padriños xa 
non. son cregos nm ~ersonaxes pertencences á 'clase alca' (a fid alguía levaba anos en 
~eclwe) . Co~ todo e 1so, n?mes como Jesús, que entrou en 1866, quizais precisou do 
ar revemenro dunha madnña de cerro rango social para in troducirse. 

Non no's .atreve.1~~s a desbocar por completo a influencia dos cregos oficiantes 
no tocante a 1mpos1c10n dos novos nomes, pero o feíto de que esres nomes xa non 
ve~an d~dos pola coincidencia das festas onomásticas do santoral fainos pensar na 
ex1stenc1a doutro conduro. ¿Cal seria esourro vieiro? De momento non dispoñemos 
de probas, pero supoñemos que a masiva emigración galega iniciada a mediados do 
séc. ~ á América -e~pecialmente a Cu~a, Arxentina e Uruguai- está por detrás. A 
medida que nos aproxu~amos ó derrade1ro terzo da centuria, unha ampla fornada 
de novos nomes rnasculmos renova a onomástica berdoiesa que levaba máis dun 
cenro de ~nos e~tática. Algúns deses nomes va.nse poñer despois de moda; ourros 
non pasaran do mtenro. Ademais de Jesús (quizais dos poucos nomes introducidos 
polo m~todo tradicional a parcir da suxesrión dalgi.'m crego oficiante), entrarán na 
parroquia no~es que. gozar~n de cerra popularización no século seguinre (Faustino, 
Perfe.cto, Dame!, Evarzsto, Ricardo ou Celestino) e outros que quedarán en un ou dous 
bautizados (Federico, Casimiro, Constantino, Aurelio, Eliseo, Amadeo, Mdximo ... ). 
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Cndro 16: CAu sAs DA INTRODUCJÓN llOS NPM NO sÉc. XIX 

fü.XIX 

Data < nome pais < nome padriños festa onomástica causas descoñecidas 

1838 Victorio (p.i.) 

1840 Cornelio l u<iano Valentin (p.I.) 

1861 Mariano 

1866 Jesús 

1868 Modesto (p.i.) 

1871 
Casi miro 
Ce<ilio 

1872 Justo Faustino 

1878 Federico 

Daniel 
1879 Evaristo 

Ricardo 

1884 Perfecto 

1886 
Avelino (p.i.) 
Celestino 

1892 Consiantino (p.1.) 

1893 Aurelio 

1895 Eliseo 

1899 
Amadeo (p.i.) 
Máximo 

total 2 nomes 1 nome 20 nomes 
pJ.: pai incógnito 

C hegamos a pensar se algú.ns <lestes nomes 'raros' <leste período non se deberían 
a que os primeiros bautizados eran fi llos de nai solteira, e que, neste caso, podería 
ser posible a suxestión do crego oficiante. Malia que varios desees primeiros 
bautizados consta que eran fillos de 'pai incógnito' ( Victorio, Valentín, Modesto, 

A velino, Constantino e Amadeo), non hai ningunha razón que nos leve a pensar que 
houbo algún tipo de diferenza de trato respecto dos demais bautizados. Queremos 
dicir que ningún desees nomes nos parece que fosen considerados daquela nomes
estigma, discriminatorios paia os nenos que os levaban por vez primeira. Esta época é 
particularmente intensa no tocante ó número de nenas fi llos de nais solteiras - quizais 
pola ausencia de homes por causa da emigración- e en calquera outro no me 'normal ' 
aparecen rexistrados nenos desea condición (por exemplo: de 185 1 a 1900, 20 dos 
91 nenos que houbo co nome de José eran fi llos de pai incógnito; o 22 %). 

En suma, que esta segunda metade do séc. XIX fo i outro dos períodos vizosos da 
innovación onomástica berdoiesa, tanto polo número de novos nomes introducidos 
(19 en total) como polo éxito posterior que tiveron algúns deles: jesiís pasaría a 
ocupar no séc. XX o 3° poseo dos NP masculinos (8,3 % do total de bautizados desee 
século) , e o 8° na relación global das carro centurias (co 2,8 o/o dos 1791 bautizados 
totais); Celestino pasaría a ocupar no séc. XX o 4° poseo do NP masculinos (3,3 %) e 
o 15° no total das carro centurias. Aínda que en moita menor medida, tamén Ricardo 

e Evaristo ían ter cerro espallamento na parroquia no séc. XX. 
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8.4) ÜS NOMES INTRODUCIDOS NO SÉC. XX 

Volvendo a ollar o Cadro 13 (páx. 138), vemos como o século XX foi, polo 
número total de nomes introducidos (57), o máis innovador de todos. Distínguesc 
tamén dos outros tres séculos en que os novos nomes se foron imroducindo de forma 
moi esparexida e mesmo equilibrada -como en pequenas doses- ó longo da centuria: 
en todas as décadas entraron novos nomes (unha media de 5,7 nomes por década), 
aínda que as máis prolíficas foron as tres primeiras (de 1901a1910, 6 novos nomes; 
de 1911 a 1920, 8; de 1921 a 1930, 6), unha dos anos centrais (a de 1941-1950, con 
8 nomes) e as dúas últimas (de 1981 a 1990, 8 nomes; de 1991 a 2000, 6 nomes); a 
década de 1931 a 1940 introduciu 5 nomes novos e as menor "produtividade" foron 
a de 1951- 1960 (2 nomes), a de 1961-1970 (3) e a de 1971-1980 (4) . Con estes 
datos, vemos que a primeira metade da centuria superou á segunda en 10 nomes: 
entraron 33 na primeira metade e 23 na segunda. 

Pasando agora a observar polo miúdo o Cadro 17 da páxina seguinte ('Causas da 
introdución dos nomes principais masculinos no séc. XX'), salta á vis ta o desequilibrio 
existente entre os nomes introducidos por 'causas descoñecidas' (49, o 86 %) e os 
introducidos polas causas que noutras centurias eran as tradicionais, en especial pola 
festa onomástica, que agora só vai xustificar a entrada de tres no mes ( Toribio, 1923; 
A mador, 1968; Wencesfao, 1981 ) e, posiblemente, doutros dous máis (Julio, 1904 e 
]oef, 1997); en todo caso, só 5 nomes por este conduro (o 8,8 %). 

Neste século consúmase (e increméntase en grao sumo), polo tanto, a tendencia 
iniciada na segunda metade do séc. XIX pola que se racha definitivamente co vello 
costlime de séculos anteriores de que a introdución dos nomes viñese motivada pola 
coincidencia do nacemento e/ou bautismo coa festa onomástica do santo. Serán 
agora as 'causas descoñecidas' as imperantes. 

Tales causas incógnitas non foron do mesmo tipo a principios do século, na 
metade da centuria e a finais. Unha ollada á longa listaxe do citado Cadro 17, 
abonda para decatármonos da diferenza existente entre o tipo de nomes dos setenta 
primeiros anos e os dos trinta derradeiros. Digamos de pasada que a onomástica dos 
dous primeiros terzos semella ser moito máis tradicional -os únicos nomes exóticos 
son os de Atifio (1920), Efecto (1946) e Genís (I 966)- e a do derradeiro terzo máis 
exótica, cun arrecendo máis que probable de influencias de nomes estranxeiros 
(Maico, Ne/son, Cristidn, Ivdn, Yerai .. . ). 

Consideramos que tal diferenza estriba no feito de que os nomes da primeira 
metade da centuria -particularmente os do primeiro terzo- son continuación da 
prolífica fornada entrada no derradeiro terzo do século anterior. Tamén neste caso 
estaría como fome de inspiración o mundo da emigración americana, que seguíu 
sendo moi in tensa en Galicia durante as primeiras décadas do séc. XX. Con todo e 
iso, chama a atención de que a década 1941-1950 fose tan prolífica en novos nomes, 
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pois a emigración non podía ser naqueles momentos fonte d.e inspiración, dadas ~s 
trabas que se puxeran ó Auxo emigratorio; si mplemente contmuou nela a tendencia 
das décadas anteriores. 

Cltdro 17: C AUSAS 'nA INTRODUCIÓN nos N PM NO si!c;. XX 

SEc. XX 
data < nome oais < nome oadriños festa onomástica causas descoñecidas 
1901 Rufino 
1902 Eduardo 

Crisanto 
1904 Gumersindo 

Julio• 
1906 Baldomero 
1907 Cesáreo 
1911 Enriaue 

Cándido 
1912 Eulonio 
1915 Aleiandro 
191 6 Primitivo 
1917 Severino 
1919 Marcelino 
1920 Atilio 
1922 Generoso 
1923 Toribio Armando 
1925 Celso 
1926 Serafín 
1928 Secundino 
1932 Fermin 
1936 Valeriana 
1937 lldefonso Teófilo 
1940 Camoio 

Ernesto 
1941 Jaime 
1943 David 
1944 Senundo 
1946 Electo 
1948 Feliciano Alfredo 
1950 Osear 
1952 Oemetrio 
1954 Bonifacio 

Genís 
1966 

Roberto 
1968 Amador 

Bruno 
1976 Vídor 
1977 Javier 
1978 Fidel Mario 
1981 Wenceslao 
1982 Maico 
1983 Nelson 
1984 Cristian 
1985 Sil vio 
1986 Sercio 
1987 lván 
1989 Rubén 
1992 Jairo 
1993 Fabián 
1997 Joel* 
1999 Yonatán 

Raúl 
2000 

Yerai 

total 1 nome 5 nomes 3 nomes 49 nomes 
• Posiblement~ tamfo influíse ;i proximidade da festa onomástica 
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A emigración m asiva de galegos a Europa empezou a ser im portante en Galicia a 
partir da década 1961-1970. Tamén em igrarán berdoieses e berdoiesas (a Inglaterra 
primeiro e despois a Suíza, principalmente), e iso, ademais da ruptura decidida da 
tradicional endogamia (na emigración casarán non só con persoas dourras parroquias 
da redonda, senón con out ras de varias provincias españolas) vaise notar na innovació t 1 

onomástica posterior, en especial nas <lúas úl timas décadas: nomes 'exóticos' como 

Maico -transcrición case fo nética do nome inglés Michael- e Nelson son produto 
claro da emigración a Gran Bretaña, e os outros é difícil relacionalos con algunha 

ourra zona de emigración ou con algún id ioma estranxeiro. Nas últimas páxinas da 
INTRODUCIÓN (páx. 51 e ss.) xa proporcionamos unha relación de nenos e nenas 
nacidos en países estranxeiros e neutras cidades e vilas galegas: en n ingún deles se 
aprecia ningunha m arca d istintiva especial, pois en Suíza nacen nenos co nome de 
Martín, Sergio, David ou Adrián; na Coruña nacen outros ch amados Carlos, julio, 
j oel, Raúl e Yerai. Cómpre aclarar que, en xeral, todos os novos nomes son nomes 
postes de moda por esta época en Galicia e en España. 

Quizais Silvio -nacido en Delemont (Suiza) en 1985- delate dalgún xeito a 
influencia do contacto con emigrantes iralianos, e dous Cristián -naturais tamén da 

Confederación H elvética (os dous de 1984)- deixen albiscar contactos con outras 
comunidades de emigrantes. 

Arribuíbles ou no n ós contactos na em igración poden ser os nomes de inspiración 
bíblica (/airo, Yonatán e ]oel, aínda q ue este último foi dos poucos que puideron 
entrar pola festa onomástica) ou o que supoñemos saído dalgunha fotonovela ou 
telenovela suramerican a ( Yeraz) . 

As campañas de imposición de nomes en galego, que a partir da Lei do 4 de 
xaneiro de 197796 iniciaron en Galicia asociacións e colectivos galeguistas, non 

influíron para nada na onomástica berdoiesa, polo que a pais e padriños respecta: 
nas partidas destes anos non aparece nin un só nome masculino galeguizado ou 
coa forma galega. O común da veciñanza foi totalmente impermeabl e ás sucesivas 
campañas de normalización lanzadas por non poucos colectivos galeguistas~7 . A única 
persoa sensible a esta galeguización onomástica pareceu ser unicamente o propio 
párroco, quen, como xa dixemos nas últimas páxinas da INTRODUCIÓN, quixo levar 
a cabo unha galeguización 'de oficio' inscribindo todos os bautizados e bautizadas, 

padriños e pais con nomes en galego, galeguización de boa fe que non se correspondía 
-info rtunadamente- coa realidade. 

•} Esta Lei veu modificar substanciarnente o artigo 54 do Rexistro Civil, que obrigaba a consignar os nomes en 
eastdán. Malia as súas limitacións, esta lei puxo fin a unha situación anómala e inxusta, con esta nova redacción: "En 
la inscripción se expresará el nombre que se dé lal nacido.Tratándose <le españoles, los nombres <leherán consignarse 
en alguna de las lenguas españolas" (GARCÍA RAM os; 1992: 661 ). 

96 Non acopamos en Berdoias ningún dos nornes que coa forma galega se ernpezan a poííer de moda en Galicia 
a partir desta data, <lo ripo de Brais, lago, Cihr:ín, Breixo, Roi, Brcogán ou Xurxo, que foron os que tiveron máis 
éxico. 
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CAUSAS DA IMPOSICIÓN DOS NOMES MASCULINOS BERDOIESES, 

E DATAS DE ENTRADA 

Como remate a este apartado, observemos na páxina seguinte o Cadro 18 da 
páxina seguinte ('Causas -e datas- ·da inuodución dos 60 primeiros. nomes principais 

masculinos de Berdoias (1607-2000) '), que case se comenta por s1 mesmo. 
Vemos, primeiramente, que a maior parte dos nomes se introduciron po.r causas 

descoñecidas, polo menos de forma directa (37 nomes; o 61,66 % dos 60 analizados) . 
Lembremos que nestas causas ignoradas entrarían factores moi diversos: nos séculos 
XVII, XVIII e os dous primeiros terzos do XIX o protagonismo innovador seguramente 

descansou en gran parte nos cregos oficiantes de bautismos, como informadores de 
novos nomes a padriños e pais indecisos; no derradeiro terzo do XIX e en todo o séc. 

XX dependeuse máis das modas pasaxeiras que estaban no ambien~e, ~?das que sen 

dúbida procedían da emigración (a América a ftnais do XIX e pr~c1?1os do XX; a 
Europa no derradeiro terzo do XX). Tamén hai un ha parte -os pnmeiros nomes do 

séc. XVII- correspondente ós nomes que xa viñan do séc. XVI. . . 
O segundo conduro de entrada de nomes novos foi a coincidencia ou prox1m1dade 

do día do nacemento e/ou bautismo co día dunha festa onomástica dun santo. 

Habitualmente o día do bautismo era o seguinte do do nacemento, pois temíase que 

0 neno acabado de nacer morrese nas horas posteriores ó parto; non foron poucos os 
bautismos de urxencia, administrados por calquera familiar ou veciño que, na maior 

parte dos casos, se convertía no padriño da criatura, pois case sempre era un ~orne o 
ocasional oficiante. Isto aconteceu ata ben sobrepasada a segunda metade do sec. XX, 

na que se empezaron a distanciar no tempo os bautismos dos nace~e~tos. O núme~o 
de nomes que se introduciron como nomes de día foron 17, o que s1gn1ficou o 28,3 Yo 
desres 60 primeiros nomes. Este sistema 'funcionou' durante o período máis longo, 

especialmente de 1650 a 1850 (arredor de 200 anos). . 
Finalmente, non debe estrañar que tan poucos nomes entrasen na parroquia da 

man dos padri ños (8,5 %) ou dos país (1,6 %): se xa t.iñan o noi:rie uns ou outros, 
xa nada novo se introducía. Como é lóxico, os casos mtrodutonos por estes dous 
condutos déronse a través de padriños e pais que naceran neutra parroquia distinta 

de Berdoias. 
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Cndro 18: CAUSAS (E DATAS) OA JNTRODU<;JÓN DOS 60 PRIMEIRO~ NPM EN 13ERDOIAS 

( 1607-2000) 

NOME 1 . HOME OOS PAORIÑOS 2. NOME 001 PAJI 3. FESTA ONOMÁSTICA 5. CAUSAS OCICOÑECIOAI 

l. José 1670 
2. Manuel 1730 
3. Juan 1607 
4.Andrés 1638 
S. Francisco 1642 
6.Dominoo 1614 
7. Pedro 1607 
8. Jesús 1866 
9.Antooio 1617 
10. Vicente 16SO 
11. Joanuín 1736 
12. Pablo 1694 
13.••~I 1664 
14. Ramón 1780 
15. Minuel 1697 
16. Benito 1697 
17.Simón 1656 
18. Celestino 1886 
19. Grenorio 1614 
20. Alonso 1607 
21. Matías 1698 
22. lonacio 1692 
23. Bernardo 1710 
24. luis 1693 
2S. Rícardo 1879 
26. Tomás 1693 
27. Alberto 1610 
28. Evaristo 1879 
29. Silvestre 1710 
30. Feline 1665 
31. Daniel 1879 
32. Jacobo 1710 
33. Enrinue 1911 
34. Faustino 1872 
3S. Rafael 1694 
36. Aleiandro 1915 
37. Fernando 1723 
38. Martín 1615 
39. Aurelio 1893 
40.Aoustin 1700 
41. Bartolomé 1665 
42. Eduardo 1902 
43. Marcos 1661 
44. Perfecto 1884 
45. Salvado< 1700 
46. Carlos 1729 
4 7. Fructuoso 1792 
48. lmenzo 1664 
49. Caetano 1712 
SO. Cristovo 1617 
Sl. David 1943 
S2. Estebo 1719 
53. Julio 1904 
54. Bernabé 16S6 
SS. Dieao 1706 
S6. Eulonio 1912 
57. Julián 1704 
SB. Rooue 1655 
59. Valentín 1B40 
60. Cándido 1912 

TOTAl nomes s 18,3 %) 1 (1,6%) 17 (28,3 %) 37 (61,6 %) 
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9. A INTRODUCIÓN DOS NOMES COMPOSTOS: 

OUTRO MEDIO DE INNOVACIÓN ONOMÁSTICA 

No séc. XVII só se urilizaba un único nome, tanto para homes como para mulleres. 
Polo menos isto é o que se aprecia en Berdoias. Os segundos nomes empezan a entrar 
nesta parroquia na derradeira década desta cenruria, e con cerra timidez. O uso de 
nomes compostos foi unha das navidades onom ásticas que se verían desenvolvidas ó 
máximo no séc. XVIII e na primcira metade do XIX. A maior parte das combinacións 
foron de dous nomes, pero non faltaron de tres e - nunha ocasión- unha de catro. 

A mellar evidencia de que a introdució n de nomes compostos constitufu unha 
innovación onomástica que, aínda que se iniciara nos últimos anos do séc. XVII, 
verdadeiramente irradiou no séc. XVIII, podemos cela ollando as árbores xenealóxicas 
da fidalguía (véxase máis adiante o apartado dedicado á ÜNOMÁSTICA DA FIDALGUÍA 

BERD OlESA) . A no breza foi sen dúbida, aquí e en todas partes, a primeira en incorporar 
nomes composros, quizais como un elemento distintivo máis de clase9

R. 

No primeiro terzo do séc. XVII, os fillos e filias de Alonso de Lema!! e da súa esposa 
María Franqueira recibiron no bautismo un nome único: Sancho (ca. 1601), Pedro 
(1608), María (16 10), Teresa (1613), Martiño (161 5), Alonso (1617), o segundo 
Alonso (1618) . A única excepción fo i o pechacancelas, García Lois (ca. 1619-1622). 

O mesmo aconteceu no segundo terzo da centuria cos fillos e filias de Martina 
de Castiñeira: Martín (1637), Sancho (1642), María (1644), Pedro (1647) , Dominga 
(1649), Rosendo (1656), Jacinta (1657), Lorenza (1661); como no caso de seu pai, a 
única excepción foi o seu filio derradei ro, que xa recibiu, en 1663, dous no mes: Ángel 
Mattín (tan excepcional fo i este caso que se adiantou en trinca anos ós primeiros 

berdoieses con nome composto). 
Case un século despois, o matrimonio fidalgo formado por Rodrigo Sancho de 

Leis-bisneto de Martiño de Castiñeira- ejosepha Vicenta Santiydn99
, impuxéronlles a 

todos os seus fillos e filias dous nomes, ás veces tres e, nunha ocasión, catro. 
Con tanta ristra de nomes, algúns ben pouco comúns, a familia posiblemente 

acrecentase o seu prestixio perante os seus iguais, pero máis aínda ante os inferiores 

de rango. 
Non obstante, a imposición dun segundo ou terceiro nome era tamén un medio 

de alternar nun mesmo bautizado ou bautizada un nome de estirpe, outro pola 
festa onomástica do d ía do bautismo e outro polo padriño ou pola madriña. Así 

98 Nun escudo sobre a onomástica navarra de 1550 a 1725, conscárasc que "ha.<ra el siglo XVIII los nombres 
compuesws son infrecuentes; se dan sobre todo en la nohlcza, miencras el campesinado asigna uno único" (ZAllAl.ZA; 

2003: 11). 
"'' Repárase no fcito de que ranro el coma da xa riñan ramén nomes compostos, acordes coa moda que debeu 

ent rar a principios do sfr. XVll l. 
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contentábase a todos e ó mesmo tempo non só se invocaba a protección dun santo ou 
santa para o neno acabado de viró mundo, senón de dous ou tres á vez, e iso dáballe 
un bo reforzo para iniciarse na andaina vital. 

Os fillos e filias deste prolífico matrimonio fidalgo'00 de Boallo poden servir de 
exemplo ben claro do todo isto: 

A primeira fllla, Vizenta Luisa Francisca (doc. 52), nace o 22-9-1749 e bautízase ó 
día seguinte. Recibe o seu primeiro nome do segundo que tiña súa nai 101

. Ignoramos 
o m otivo dos outros dous nomes, pois o seu padriño chamábase Andrés (quizais no 
de Luisa quedase o recordo familiar do segundo nome de García Lois de Lema, do 
segundo terzo do séc. XVII) . 

Antonio Bartholomé Luis (doc. 53), o segundo fillo, naceu o 22-8- 1752 e 
bautizouse tres días despois, o 25 de agosto. Recibiu o segundo e o terceiro nome 
pola coincidencia do día do seu bautismo coas fes tas de san Bartolo (24 agosto) e san 
Lois (25 agosto); ignoramos a causa do primeiro nome, pois o seu padri ño non se 
chamaba Antonio, senón joachin. 

Rodrigo joseph Pedro Silbestre (doc. 54), o terceiro fillo, naceu o 3 1 de decembro 
de 1954 e baucizouse dez días despois, o 10 de xaneiro de 1755 (un dos escasísimos 
casos da época de longo distanciamenro temporal entre nacemenco e bautismo). O 
seu primeiro nome está claro que o recibiu de seu pai (nome de estirpe), o segundo do 
seu padriño Uoseph de Valdivieso, cóengo en Santiago), o terceiro ignorámolo (poida 
que fose co nsiderado nome da liñaxe fami liar, pois levárano algúns dos seus membros 
do séc. XVII; tamén puido ser para invocar a protección do patrón parroquial) e 
o último, Silbestre, por nacer o neno o día da festa desee santo (3 1 de decembro). 
Este infante foi , ademais, o único da historia onomástica da parroquia que puido 
presumir por levar carro nomes de pía. 

juan Nepomuceno Bernardo (doc. 57), o quinto fltlo, naceu o 16 de marzo de 1755 
e bautizouse seis días despo is, o 22 do mesmo mes. O no me composco inseparable -
coidamos- de juan Nepomuceno foi lle imposto polo seu padriño e curmán o esrudante 
de filosofía Bernardo de Valdivieso (que transmiciu o seu nome como segundo). Na 
escolla deste nome can exótico nada tivo que ver a proximidade da festa onomástica 
do santo (16 de maio): na época debeu ser considerado un fachendoso 'achado' 
especial do padriño (os padriños de escudos quizais tamén competían entre si por 
impoñeren nomes inéditos e de cerca clase). 

100 Por principio, todos os matrimonios -non só os fidalgos- procuraban ter un ha extensa prole, pois había que 
asegurarse a descendencia e sabían por experiencia propia e allea que ceno níunero de nenos e nenas non eran quen 
de sobreviviren ó primeiro ano infancia. 

161 É curioso que na partida de bautismo dcsra nena non conste o seu primeiro nome, pero deheu correr con el pois 
as( aparece na partida do seu irmán menor Luis Vizenre Theodoro (doc. 59), de quen foi madriiía. 
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Manuela josepha (doc. 58), cerceira fllla, nacida o 16 de secembro de 1757 e 
bautizada ó día seguinte. Recibiu o seu primeiro nome do seu padriño in solidum, 

Manuel de Valdivieso, e o segundo da súa nai. 
Luis Vizente Theodoro (doc. 59), quinto filio, nacido o 9 de novembro de 1758 

e bautizado ó día seguinte, recibi.u os dous primeiros nomes da súa irmá maior e 
madriña, Yizenca Luisa Francisca de Leis y Santiyán, e o cerceiro da festa onomástica 

do día. 
Bernardo Cándido (doc. 61), sexto e último filio, naceu e bautizouse o 11 de 

setembro de 1761; recibiu o primeiro nome do seu curmán e padriño in solidum, 
Bernardo Valdivieso. Ignoramos o motivo da imposición do segundo, pois a festa 
onomástica do santo nada tivo que ver; quizais algunha devoción especial deste 
padriño estudante ('eterno estudanre', polo que se ve), pois camén llo impuxera como 

segundo a outro seu afiliado. 
Puidera pensarse que o uso de nomes compostos era considerado un privilexio 

máis das clases privi lexiadas, empezando pola fidalgufa. Pero o cerro é que non foi 
así, pois nesta parroquia de Berdoias o uso de dous ou máis nomes estendeuse a 
calquera filio ou filla de veciño con independencia do seu status social. 

O xa citado Ángel Martín (1663), derradeiro filio do capitán Martín de 
Castiñeira, e Philipe Sanctiago [Pérez], filio de Leandro Pérez e María de Lema, foron 
os dous primeiros bautizados berdoieses con nomes composcos. Constituíron unha 
especie de avanzada, pois o cerro é' que non ata a última década do séc. XVII non 
volven aparecer bautizados con dous nomes (ceñamos en conta o longo período de 
ausencia de partidas entre 1670 e 1792) . As escasas variantes combinatorias desta 
derradeira década foron as seguintes: Francisco Andrés (1693), Paulo Antonio (1694), 
Andrés Guillelmo e juan Antonio ( 1697), Andrés Antonio e juan Adrián ( 1698) e Pedro 
Antonio (1699) . 

O séc. XVIII foi o da gran eclosión dos nomes dobres e mesmo triples. Por 
iso dicimos que debeu constituír por si mesma unha das navidades onomásticas 
desea centuria, que acompañou o gran esforzo que se fixo na primeira metade 
con incrodución de novos no mes (3 1 no mes masculinos en total) 102

• Esta práctica 
foise impoñendo ó longo do Século das Luces e espallouse tamén polo séc. XlX, 
especialmente na primeira metade, para ir decaendo despois. O séc. XX foi algo máis 
parco en nomes composcos e moderou algo a sl'.1a imposición, pero aínda se mantivo 

en cifras alcas. 

1112 O feito de que en Berdoias a inrrodución m;íis ou menos masiva de nomes compostos coincida cun intenso 
incremento de novos nomes propios, oponse totalmence ó que se aprecia en rexións como Navarra pola mesma épo
ca, pois alfo recurso ó uso de nomes composros romousc como unha maneira de disringuir .os indivi~uos "sin que 
aumcnce el repertorio onom:íscico". Claro que nesta Comunidade, como xa dixemos en páxinas anteriores, un dos 
seus [r:tzos máis recharnances polos séculos XVII e XVIII era a repetición de nomes entre varios irmáns (ZABALZA; 

2003: 11 ). Polo que levamos visto, en Bcrdoias non se deu o complicado fenómeno da repetición de nomes entre 
i rmáns, polo menos estando codos vivos. 
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Realicei unha análise dos 20 prirneiros nornes masculinos ó longo da historia -de 
José a Alonso-, que xuntan 1355 bautizados (o 75 ,6 % dos 1791 totais, co cal queda 
probado que a rnostra é ben significativa), dando o resultado seguinte: 

Cadro 19: VARIANTES COMBINATORIAS 

DOS NOMES COMPOSTOS [NP MASCULINOS) 

número de variantes 

Séc.XVll 8 

Séc.XVlll 110 

Séc.XIX 89 

Séc.XX 67 

Corno primeiro nome ou norne principal (NP), o nome mascul ino no que se 
ensaiaron rnáis combi nacións foi]osé, cun total de 39 nun longo período que vai de 
1704 a 1990 (12 no séc. XVIII, 14 no séc. XTX e 24 no XX). 

Case a metade dos bautizados que o tiveron de NP levárono acom pañado dun 
segundo norne: 139 do total de 302 (o 46 %). A prirneira combinación foi José 
Antonio (1704), e as que conseguiron unha maior implan tación as seguinces: José 
María (39 bautizados en total desde 1785 a 1983: 1 no séc. XVIII, 29 no XIX e 1 O 
no XX); José Manuel (24 bautizados: 1 no séc. XVUl, 4 no XIX e 19 no XX) e José 
Antonio (15 bautizados: 7 no séc. XVIII, 1 no XIX e 7 no XX) 1º 3. 

O segundo nome fo i Manuel, case a par con José, pois rexistrou un total de 38 
variantes de 1739 a 1984 (9 no séc. XVIII, 22 no XTX e 16 no XX); 60 bautizados 
que tiveron este nome de N P levárono acompañado dun segundo (o 27,6 % dos 2 17 
totais) 104

• 

Manuel Antonio foi cronoloxicamente a primeira das variantes, e esta tamén sería 
a roáis repetida, pois levárona 6 bautizados en total (4 no XVIII, 1 no XIX, e outro 
no XX). 

Andrés fo i o terceiro dos nomes, pois con el de primeiro rexistramos un total 
de 24 variantes combinatorias nun longo período que vai de 1697 a 1949 (2 do séc. 
XVII, 13 do XVIII, 13 do XIX e 2 do XX); 43 dos 121 bautizados con este norne 
levárono acompañado dun segundo (35,5 %). 

Foi dos primeiros nomes en aparecer acompañado: Andrés Gui!Lelmo (1697) 
e Andrés Antonio (1698). As combinacións roáis usadas foron: Andrés Antonio (8 

1113 Véxansc as outras variamcs combinatorias no aparcado corrcspoodcnte da FtCHA dejost', 8 (nº J) do minidisco 
adxunco, recomendación 4uc csrendemos para os nomes 4uc vcñen a continuación. No séc. XX, no rotal de Galicia, 
José foi carnén a forma que crcou rnáis cornposros: w1 toral de 88.000 contra 1962; as cornbinacións rnáis frecuentes 
r:rnsc por es1a época con Manuel (24.840), Luis {18.853), María (ll.1 1 O) e Ramón (7.752) fKnEMER; 1994 I FEKRO 
RUIBAL P:r Al.U; 1992: 41]. 

,.,.. Para esct norne e os scguintes, véxansc as variantes na.< fichas do minidisco nos cadros correspondcn1es ás "Gra
fías, abreviaturas e variante.~ combinatoriasn. 
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bautizados: 1 no séc. XVII, 5 no XVIII e 2 no XIX) e Andrés Vizente (4 bautizados: 

codos do séc. XVIII). 
juan ven inmediatamente despois, con 22 variantes (de 1697 a 1982): 2 no séc. 

XVII, 16 no XVIII, 3 no XIX e 6 no XX; 61 dos 141 bautizados totais levaron este 

nome na compaña doutro (43,2 %). 
Tamén foi dos nomes roáis amigos con compaña: juan .Antonio (1697) e Juan 

Adridn (1698) . A variante combinatoria que civo un éxito roáis rotundo foi Juan 
Antonio (25 bautizados: 23 no séc. XVIII er 2 no XX) 105

• Algunhas das súas variantes 
combinatorias deberon formar un todo inseparable, como Juan Chrisóstomo (1704), 
juan Nepomuceno (1756) e, quizais,}uan Bautista (1895 e 1946). Nunha das partidas 
aparece a combinación juan Rey (1720), filio de Macheo Caamaño, o que xustifica a 
condición de segundo nome (e non de apelido , como se puidese pensar) de Rey. 

A continuación, e a considerable distancia, vén Francisco, con 13 variantes 
co mprendidas entre 1693 e 1846: 1 no séc. XVII (Francisco Andrés, 1693, das máis 
amigas), 8 no XVIII, 6 no XIX e 1 no XX; 23 dos 81 bautizados con este nome 
levaron un segundo (28,4 %). A variante combinatoria máis repetida e con cerco 
éxito foi Francisco Antonio (8 bautizados: 7 do séc. XVIII e 1 do XIX). 

No hipotético sexto lugar estaría Pablo, con 11 variantes que van de 1694 a 
1891: 1 no séc. XVII (Paulo Antonio, 1694, das máis amigas), 7 no XVlll e 1 no 
XIX. Pablo Antonio (5 bautizados: 1 no XVII e 5 no XVIII) foi a combinación máis 

repetida. 
O sétimo lugar é de jesús, malia a súa entrada tardía: 10 variantes de 1879 a 

1980 (2 no séc. XTX, 9 no XX). 17 dos 50 bautizados con este nome levárono 
acompañado dun segundo (34 %). Jesús Manuel (5 bautizados) e Jesús María (4) 
foro n as variantes de roáis uso. 

O oicavo lugar é de Ped1·0, con 9 variantes de 1699 a 1899: 1 no séc. XVII 
(Pedro Antonio, 1699, das máis antigas), 1 O no XVIll e 1 no XIX. Pedro Andrés (6 
bautizados: 2 do XVIII e 4 do XIX) foi a variante máis repetida. 

O noveno poseo compárcenoAntonio e Joaquín, con 8 variantes. 
Antonio de 1746 a 1861 (6 no séc. XVIII, 3 no XIX e 1 no XX); como primeiro 

nome non tivo moito éxito, pois ningunha variante pasou de un bautizado (como 
segundo nome, como despois veremos, tivo a maior aceptación). Joaquín, de 1736 
a 1927 (2 no séc. XVlll, 5 no XIX e 1 no XX); soamente Joaquín José, con dous 

bautizados, foi repetido máis dunha vez. 
O décimo poseo, con 7 variantes, compárteno Domingo, Benito e Ramón. 

10~ Contra o ano 1962 C<CC nomc conformaba no coca! de Galicia moiros compos1os, por enriba dos 16.000; as 
combinacións máis frecucnces dáhansc con José e con Carlos (KREMER; 1994 / .l'ERl\0 Ru111A1, ET A1.11; 1992: 41). 
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Domingo, de 1709 a 1846 (6 variantes no séc. XVIII e 2 no XIX); a variante 
Domingo Antonio civo un h.a extraordinaria aceptación no séc. XVIII ( 16 bautizados), 

prolongándose no XIX (8); en coral: 24 bautizados. Nourras parroquias da Cosca 
da Morte esta variante xa existía no séc. XVII: abonde con cicarmos o famoso 
arquitecto barroco Domingo Antonio de Andrade, natural de Cee. Benito t ivo 
variantes combinatorias de 1746 a 1909 (4 no séc. XVIII, 3 no XIX e 1 no XX); 
Benito Domingo (3 bautizados do XIX) foi a máis repetida. Ramón tivo variantes de 

1780 a 1971 (2 no XVIII, 3 no XIX e 2 no XX); ningunha delas logrou repetirse. 
Con 6 variantes comb inatorias ternos como NP a Gregorio, e con 5 a Ángel, 

Miguel e Simón. Vicente tivo carro, Celestino dúas e Alonso só un ha. 

Nos cadros corresponden tes a cada un destes nomes pódese observar a cantidade 
inmensa de variantes combinatorias que ensaiaron os berdoieses, especialmente os 
do séc. XVIII, en tre uns nomes e outros. A maior parte delas non pasaron de un 
bautizado e desapareceron. Quizais porque non soaban moi ben ós cada vez máis 
afinados oídos dos berdoieses. 

--- o ---

Houbo nomes que resultaron máis axeitados como NS - como segundo nome 
ou mesmo como terceiro- que como NP. 

Este foi o caso de Antonio, que como NS levárono 136 bautizados, moitos máis 
que como NP (que non pasou de 41). Como NS formou parte de 25 variantes 
combinatorias diferentes entre 1694 e 1985 (4 no séc. XVII, 24 no XVIII, 8 no XIX 
e 3 no XX). Véxase a súa ficha no minidisco adxunto. 

A súa aceptación neste posto secundario foi total, pois xa aparecía nas primeiras 
variantes combinatorias de finais do séc. XVII: Paulo Antonio (1694), juan Antonio 
(1697), Andrés Antonio (1698) e Pedro Antonio (1699). 

Practicamente combinou con codos os nomes, aínda que as variantes 
combinatorias de maior aceptación fo ron as seguintes: juan Antonio (23 bautizados: 
1 no séc. XYlI e os ourros 22 no XVIII), Domingo Antonio (23 bautizados: 18 no 

séc. XVIII e 5 no XIX), José Antonio (15 bautizados: 7 no XVIIT, 1 no XIX e 7 no 
XX), Pedro Antonio (1 O bautizados: 1 no séc. XVII, 5 no XVIII e 4 no XIX), Andrés 
Antonio (8 bautizados: 1 no XVII, 5 no XVIII e 2 no XIX), Francisco Antonio (outros 
8 bautizados: 4 no XVIII e 4 no XIX), Manuel Antonio (6 bautizados: 4 no XVIII, 
1 no XIX, 1 no XX), Pablo Antonio (5 bautizados: 1 no XVII, 4 no XVIII), Vicente 
Antonio (4 bautizados do séc. XVIII). 

Como terceiro nome, Antonio tivo 1 O varian ces combinatorias, todas no séc. 
XVIII; ningunha delas se repetiu (ver ficha das 'variantes combinatorias' desee nome 

no minidisco). 
Manuel foi o segundo nome máis usado dos NS, pois civo, de 1734 a 1983, ata 

22 variantes combinatorias (4 no séc. XVIII, 10 no XIX e 13 no XX). Como terceiro 
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nome só foi usado en dúas ocasións (unha no séc. XIX, outra no XX). 
A combinación de maior uso foi José Manuel (24 bautizados: 1 no séc. XVIII, 

4 
110 

XIX e 19 no XX). Séguelle a boa distancia Juan Manuel (7 bautizados: 4 no 
XVIII, 1 no XIX, 2 no XX), jesús Manuel (5 bautizados, codos do séc. XX) e Andrés 

Manuel (4 bautizados: 2 no XVlll, 2 no XIX). 
Ramón fo i outro dos nomcs máis usados como NS que como NP (30 bautizados 

fronte a 26). Xa ternos dico que entrou na freguesía anees como NS, anticipándose en 

26 anos á súa entrada como NP 
Trárase dun caso semellante ó de Antonio, pois ó común da xente resulcoulle 

moi axeitado para ir de segundo ou de cerceiro nome dos compostos. Como nome 

segundo tivo, de 1758 a 1971, un total de 17 variantes .combinatorias (13 ~o séc. 
XVIII, 6 no XIX e 2 no XX) . A variante de maior éxito fo1 fosé Ramón (5 baunzados: 

4 no séc. XIX, 1 no XX). Como cerceiro nome encrou en 5 variantes, todas no séc. 

XVlll (de 1754 a 1786). 
José foi o cuarto nome roáis usado como NS, sempre como segundo nome e 

nunca como terceiro. D e 1754 a 1972 tivo 16 variantes combinatorias distintas (3 

no séc. XVIll, 7 no XIX e 9 no XX). 
Manuel José (6 bautizados: 1 do séc. XVIII, 2 do séc. XIX e 3 do XX) foi a 

variante de maior uso; das o u tras, un icamente Antonio fosé, Joaquín José e Simón fosé 

acadaron os dous bautizados. 
O s seguinres nomes máis utilizados en nomes compostos como NS foronAndrés, 

Francisco, Vicente, Jesús e Simón. 
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10. A PROPAGACIÓN DOS NOMES 

DOS BAUTIZADOS DE BERDOIAS 

Os nomes inrrodúcense e despois cómpre popularizalos para que logren 
espallarse ó longo de varias xeracións. En páxinas anteriores vimos como a maior 
parte dos nomes se introduciran por causas diversas (que agrupamos no apartado de 
'causas descoñecidas') , aínda que unha porcentaXe importante debera a súa entrada 
á coincidencia do seu bautismo cunha festa onomástica dun santo. Xa introducido 
o nome, agora inrerésanos saber primeiro se logrou implantarse na parroquia, e, en 
caso afirmativo, qué causa ou causas in fl uíron na súa propagación. 

Para iso propuxém onos esculcar de quen toma o nome o bautizado; haberá casos 
nos que as partidas nos poden facilitar datos e pistas, e haberá casos en que non, e 
teremos que indagar por outros camiños. 

Para determinar de quen toma o nome o bautizado ocórrensenos estas 
posibilidades: 

a) Que o bautizado reciba o nome do padriño (ou a forma masculina do nome 
da madriña), ou os dous combinados. 

b) Que o bautizado herde o nome do pai (ou a forma masculina do nome da 
nai), ou os dous combinados. 

c) Que reciba o nome dun avó (ou a forma masculina do nome dunha avoa). 
d) Que reciba o nome do santo do día do seu nacemento ou bautismo (non se 

require que cadre exactamente o mesmo día, senón en datas próximas). Son 
os chamados 'no mes de día'. 

e) Que reciba o nome do santo patrón da parroquia. 
f) Que reciba o no me dun santo titular dalgún santuario de devoción da parroquia 

ou da comarca. 
g) Que reciba o nome dun santo que en xeral se puxo de moda a partir do 

incremen to do seu culto (impulsado por algunha orde ou congregación 
relixiosa, principalmente). 

h) Q ue reciba o nome do crego oficiante do bautismo (resultado da presión 
exercida por este ante os pais e/ou padriños). 

i) Que reciba o nome dun santo polo que os pais ou padriños tiñan algunha 
devoción especial1º6• 

'"" Un caso paradigmático disto foi o do c rego h'1111cisco Brt tal Mari1ío, inrroducor do culto á V irxc de Aránzazu 
na parroquia de Coucieiro (no actual conccllo de Muxía). ben cercana a l:lerdoias, cnrre 1785 e 1788, conseguindo 
construir un ha crmida para ela no lugar de TrasuFre. Tanra debía ser a devoción que tiña este crego por esta Virxe 
de orixc vasca (adaptada a Galicia baixo a advocación de Virxc do Espino) que, unha vez trasladado á parroquia de 
Santa C rist ina de Vea (no actual concd lo de fatrada), mandou etguer outro santuario e, non comento con iso, dos 
44 bau1 izos de nenas que oficiou nesra freguesía entre 1790 e 1797, 41 delas levaron o no me de Aranzaz1í (así, co til 
na última sílaba). En decembro de 1797, mndo F. Bretal xa non estaba de párroco, aínda un neno fo¡ bautizado co 
nome de Andrés María de Aranzaztí (datos faci litados polo historiador M. VtIAR ÁLvAREZ, o mellor coñecedor na 
actualidadc des1e curioso culto que en épocas pasadas tamén espcrrara o in1eresc de F. BouZA BRl!v). 
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j) Que reciba 0 nome dun santo polo que o crego oficiante tifi.a algunha algunha 

devoción especial. . . 
k) Que reciba un neme-estigma (raro ou feo), no c~,so d: ser fillo de n,~1 solteira, 

imposto polo párroco ou cr~go oficiante para casngar o pecado dos seus 

proxenitores. . . 
1) Que reciba un nome li terario, resultado de determ111adas lecturas postas de 

moda. 
m) Que reciba un nome posta de moda (en xeral) en determinadas épocas ou por 

diversos condutos (polos contactos na emigración, por ~xemplo) . 
n) Que reciba un nome dalgún personaxe famoso populanzado polos modernos 

medios de comunicación (do cinema, da canción, do deporte, etc.). 
Loxican1ente, hai ourras moitas posibilidades pero é imposible ~bascalas 

todas. Incluso consideramos que era mellar simplificalas, para o cal umcamente 

consideramos catro: . . 
l .Bautizados que reciben 0 nome dos padriños (ou a forma fem111111a do nome das 

madriñas). . 
2.Bautizados que herdan 0 nome dos país (ou a forma masculma do nome das 

nais) . · d 
3.Baurizados que reciben 0 nome da festa onomástica que aproxima amente 

coincide co día do seu nacemento e/ou bautismo. 
4.Bautizados que reciben 0 nome por causas descoñecidas (é dicir, por causas que 

dificilmente poden aclarar as partidas de bautismo). . . 
O aparrado de maior complexidade é, sen d.úbi~a, o úlumo'.po1s nel axuntamos 

todos os apartados que non caben nos tres pnme1ros: os bautizado~ que deben o 
nome ó patrón da parroquia ou a determinados santos c~n cul to espeoal ou.posto de 
moda os bautizados que reciben o nome do crego oficiante, os nomes-esngma dos 
cham~dos 'fillos ilexítimos', os nomes produto de cerras modas cíclicas, etc .. 

As causas da imposición do nome tamén foron cambiando por épocas, porque en 
cada unha dela había distintos condicionantes. Non se poden establecer unhas pautas 
uniformes que sirvan para todas as épocas e para todos os nomes. Contentámonos 
con ofrecer unha mosrra por séculos ( Cad1'o 20) coa certeza de que é bastante 
representativa, pois co rresponde ó 20 primeiros Nomes Principa~s (de José a Alonso) , 

ue suman un total de 1355 bautizados (o 75,6 o/o dos 1791 tota1s) . Foron estes, por 
q al 1 ·· aron pois ningún dos que veñen outra parte, os nomes que re mente se popu an z '. .· 
a continuación na clasificación superaron os 13 bauuzados nas carro centunas (a 

inmensa maioría só tivo un ou dous bautizados) . 
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Cadro 20: EvoL UCTÓN DIACRÓNICA DAS PJUNCIPAIS CAUSAS DA PROPAGACIÓN DOS 

20 PJUMEIROS NP MASCULINOS DE BERDOlAS (1607-2000)* 

< nome dos padriños < nome dos pais < festa onomástica < causas descoñecidas 

total baut. nº baut nº baut lcada séculol porcentaxe porcent. nº baut. porcent. nº baut. porcent. 

Séc. XVII 124 28 22,6 % 35 22,2% 13 10,5% 55 44,4% 

Séc. XVIII 393 213 54,2 % 26 6,6% 35 8,9% 141 35,8% 

Séc. XIX 507 380 75% 53 10,5% 27 5,3 % 120 23,6% 

Séc. XX 331 139 42 % 78 23,5% 25 7,5 % 140 42,3% 

total 1355 760 56% 192 14,2 % 100 7,4 % 456 33,6% 

"EslM 20 nomes son os seguintes: .k>sé, Maootl. Juan.Andrés. francisco. Domilll)O. Ptdro. JesUs,Antonio. Vteente, Joaquin. Pab&o. Ángel, RamOn. Miguel, Benito, Slm6n, C~estino, 
GreQOfio t Alomo. 

Observando este cadro, vemos con meridiana claridade os cambios experimentados 
de centuria en centuria no tocante á transmisión e propagación dos nomes. Como 
do que se trata é de ter unha visión aproximada das causas da imposición dos nomes, 
ademais da súa propagación, nestas cifras e porcemaxes inclufronse os primeiros 
bautizados de cada nome, que neutros lugares quedaran circunscritos á 'introdución 
do nome'. 

Nunha primeira ollada, os catro séculos observan comportamentos diferentes 
e, ó mesmo tempo, semellantes. Diferentes porque as porcemaxes en cada un dos 
apartados foron dispares e non se deu coincidencia ningunha. Semellantes porque si 
houbo coincidencias nos seguintes casos: 

a) Os padriños foron, nas carro centurias, os md.ximos propagadores dos nomes, 
trasladando os seus propios ós seus afiliados (o que deu unha porcentaxe media 
do 56 %). Non obstante, as proporcións foron ben d istintas, pois mentres que 
no séc. XVII fo ron extremadamente baixas (o 22,6 % dos 124 bautizados), no 
XVIII subiron o dobre (o 54,2 % dos 393 bautizados) e no XIX disparáronse 
(o 75 % dos 507 bautizados); finalmente, no XX volverán moderarse (o 42 
% dos 33 1 bautizados). A porcentaxe media foi do 56 % (dos 1355 totais), o 
que quere dicir que máis da metade dos bautizados recibiron o seu nome que 
xa levaban os seus padriños e / ou madriñas. 

b) as chamadas causas descoñecidas -polo menos dunha forma direcra
constituf ron o segundo motivo da imposición do nome nas carro centurias, en 
proporcións semellanres no primeiro e no último século (o 44,4 % no XVII e 
o 42,3 % no XX). No séc. XVIII a porcentaxe foi do 35,8 % e no XIX deuse a 
proporción máis baixa (o 23,6 %). Por termo medio: 33,6 %, pouco máis da 
metade da porcentaxe que acabamos de ver nos padriños. 

c) A transmisión do nome do país foi o terceiro motivo da imposición do 
nome en todos os séculos, a non ser o XVIII (que quedou relegado ó 4°). As 
porcentaxes roáis altas corresponden ós séculos XVII (o 22,2 %) e XX (23,5 
%); nos outros dous séculas intermedios foron moi baixas: tan só un 6,6 % no 
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XVIII e un 10,5 o/o no XIX. Por termo medio, os pais só deron en herdanza o 
seu nome a un 14,2 o/o destes 1355 bautizados. 

d) A transmisión do nome polo método da coincidencia do nacemento e/ou 
bautismo coas festas onomásticas dos santos afectou nas carro centurias a un 
escaso número de bautizados (inferior ó 11 por cemo). Era de esperar, pois 
cun método tan azaroso coma este xa sería moita casualidade que cadrasen os 
nacementos en datas próximas a un nome 'escollido'; o lóxico é que con esta 
especie de ruleta electora se propiciase a aparición de novos nomes, tod~s eles 
con moi poucos bautizados. Aínda así, no séc. XVII a porcentaxe de baunzados 
con 'nome de día' acadou o 10,5 % dos 124 contabilizados, e no XVIII o 8,9 
%; baixou moito no séc. XIX (5,3 %) e no XX quedou nun pasto intermedio 

(7,5 %). A media das carro centurias foi do 7,4 o/o. 
U nha cousa que convén advertir é que o feíto de que en varios bautizados.~e desen 

á vez varias coincidencias motivadoras do nome (o mesmo nome de padrmo e/ou 
madriña que o do pai e/ou da nai, por exemplo) explica que a suma das ~orcentaxes 
sobrepase nos tres últimos séculos a cota tope do 100 o/o: no séc. XVIII ha1 un exceso 
de 5,5 puntos (dá o 105,5 %), no XIX de 14,4 puntos e no XX de 15,5 puntos. No 
único onde hai correspondencia exacta é no séc. XVII. Véxase Cad1·0 21 na páx. 

167. --- o ---

Analizando a EVOLUCIÓN SÉCULO A SÉCULO, observamos que no séc. XVII hai 
bastante equilibrio nos dous primeiros apartados (22'.6 % transmis~ón d~ nom~ ??s 
padriños; 22,2 o/o do dos país), e dispar nos dous úlnmos (o 10,5 Yo na 1mpos1c1on 
do nome do día, o 44,4 o/o no de causas descoñecidas). 

O pulo transmisor dos padriños empeza a ser importante, e chama tamén 
atención a alta porcentaxe de pais que tratan de impoñer o seu nome en herdanza; 
quizais sexa unha porcentaxe real pero enganosa, especialmente se aclaramos que 
dos 35 bautizados nos que se deu esta circunstancia, 20 levaban o nome de Juan (o 
57 o/o dos totais), o nome máis popular da época, e 11 o de Domingo (31,4 %). Tan 
imposto no ambiente estaba o nome que o transmitían pais e padriños á. v~z. 

Unha porcentaxe de bautizados digna de ter en canta (10,~ o/o) r~C1b1~on ~ seu 
nome do santo do día; cómpre termos en conta que só en parte 1sto fo1 debido a boa 
cantidade de nomes noves que entraron na segunda metade da centuria (27 en total) , 
pois só algúns (Vicente, Simón, Ángel,]osé, Pablo e Benito) lograrían entrar no gru~o 
dos 20 principais sobre os que se fixo esta mostra. Polo que se ve, nesta centuna 
acudiuse un pouco máis do que se acudiría nas outras ó recurso do nome do día, para 

0 cal os cregos oficiantes e estudantes de teoloxía e fi losofía eran bos ¡~formantes .para 
país e padriños, pois estaban ó tanto do santoral e das novas que se 1an producmdo 

(as canonizacións recentes, por exemplo). 
As causas descoñecidas tamén foron un factor importante nesta centuria, en 

especial nos nomes máis amigos, que xa viña do séc. XVI a súa implantación (ou de 
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principios do XVII): Andrés (co 84,6 o/o dos seus 13 bautizados) , Francisco (co 90 o/o 
dos seus 10 bautizados), Pedro (co 63,6 o/o dos seus 11) e Antonio (co 77,7 % dos 
seus 9) foron os nomes que máis se espallaron por este medio, o calé l6xico, pois isto 
significa que a forza do costume era o motor da p ropagación sen ter necesidade de 
recorrer a oucros conducos. 

O séc. XVIII cambia abondo respecto do anterior, pois os padrifíos pasan a se 
converteren nos máximos impulsores e propagadores dos seus propios nomes (cunha 
porcentaxe que xa supera a mecade dos bautizados: o 54,2 %). lsto apréciase sobre 
todo nos nomes tradicionais, os que xa viñan do séc. XVII (Juan, o 68,8 % dos seus 
77 bautizados popularizouse por este medio; Ángel, o 69 o/o dos seus 13 bauc.; Andrés, 
o 66,6 o/o dos seus 48 baut.; Antonio, o 60 o/o dos seus 20 bauc.; Francisco, o 55,5 o/o 
dos seus 27 baut. ; Domingo, o 56 o/o dos seus 41 baut. ; Vicente, o 54,5 % dos seus 
11 bauc.; Pedro, o 47 o/o dos seus 32 baut.), e en menor medida nos novas nomes 
introducidos nesta centuria: José (o 33 % dos seus 39 baut.), Manuel (o 46 % dos 
seus 26 baut.). Ramón entrou moi tarde, en 1780, pero aínda así o 11 % dos seus 9 
bautizados recibiu o nome de padriños que xa atendían por el. 

A transmisión do nome dos país acusa unha importante baixa respecco da 
centuria anterior, po is pasa do 22,2 % ó 6,6 %. Este descenso acúsase nos nomes 
cradicionais, como juan, que do 48,8 o/o dos 41 bautizados da centuria anterior pasa 
agora ó 11,7 o/o dos seus 77 bautizados que tivo neste século; Domingo, que do 
61 % dos 18 bautizados que civo no anterior século, pasa agora ó 12,2 % dos 41 
desee século. As porcentaxes do XVIII camén son baixas para Andrés ( 6,2 % dos seus 
48 baut.), Pedro (6,2 % dos seus 32 bauc.); nomes como Francisco, Vicente, Pablo, 
Ángel, Benito ou Miguel non foron transmitidos polos pais en ocasión ningunha. A 
excepción dos nomes tradicionais está en Antonio, que pasa do O o/o do séc. XVII ó 25 
o/o dos seus 20 baut. do XVIII. D os novos nomes do séc. XVIII é j osé o que recibe un 
maior pulo "paterno" e/ou "materno" (o 21,7 o/o dos seus 129 bauc.), im pulso tamén 
importante no caso de Manuel (o 13,7 % dos seus 109 baut. ). 

O s nomes de día aínda acusan unha porcentaxe digna de ter en canta nesta 
cenmria (o 8,9 %), só punto e medio menos ca na anterior. Pouco teñen que ver os 
novas nomes enuados na p rimeira metade do século, pois, agás Manuel, ningún outro 
se espallou o suficiente para en trar no grupo dos 20 principais da listaxe do Cadro 
20 da páx. 160. O s nomes que recibiron un maior impulso das súas correspondentes 
fes tas o nomásticas fo ron os seguintes: Miguel (27,3 o/o dos bautizados desee século), 
Benito (22,2 %), Vicente (18,2 %) e Pablo (15,4 %); con todo, escas porcentaxes 
responden a cifras moi modestas, que en ningún caso superan os 3 bautizados1º7

• 

107 O crego liberal galego, D. Juan Amonio Posse, nado o 26 de decemhro de 1766 en Soesto (Laxe). rdaca nas súa.< 
Memorim (1834) a.< causas polas que recibiu os seus dous nomes: "Después de algunos malos parcos, [Mariana Yarda, 
sl'.ta nai] dió a luz el 26 de Diciembre del referido año (. .. ) un niño que por ser bautizado al dia siguienre llamaron 
Juan, a cuio Sanco los Padrinos añadieron el de Amonio" (PossE; 1984: 16). 
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Como na centuria anrerior, foi importante a porcencaxe de nomes propagados 
por 'causas descoñecidas' (35,8 %). Déronse porcentaxcs importantes, tanto en nomes 
cradicionais (Francisco, 44,4 %; Pedro, 50 %; Andrés, 29 %;Juan, 28,6 %), como nos 
novos (fosé 43,G %; Manuel, 54 %;,Pablo, 69 %, Ramón, 91 %): nos primeiros pesou 
a forza do costume e nos segundos o pulo dos novos cultos poscos de moda ou o 
proselirismo levado a cabo por cercos cregos oficiantes de bautismos para espa~laren 
0 seu nome, tal foi o caso do presbítero Pablo Antonio Marcote, responsable d1recco 
ou indirecto de case codos os bautizados co nome de Pablo comprendidos entre 1777 
e 1784, que foron 10 (o 77 o/o dos da centuria); foi padriño dun deles e dos oucros 

oficiante da cerimonia bautismal (ver FICHA r2 : PABLO). 
O ucro crego que se converceu en impulsor e propagador do seu nome foi 

Benito Regueira, oficiante da maior parre dos bautismos entre 1780 e 1~15 (como 

0 presbítero anterior, durante a reitoría do párroco Josef María Suá.rez R1oboo): dos 
17 bau tizados q ue civeron Benito de nome neste período, el apadnñara a tres e dos 
outros fora o oficiante da cerimonia bautismal (ver no minidisco adxunto a FICHA r6: 

B EN!TO) . 
Aínda que estes dous eclesiásticos de flnais do século sobresaíran polo seu celo 

proselitista, non foran os únicos, pois 6 longo de toda a centu~ia ho~bera oucr~s 
cregos divulgadores dos seus nomes ou doutros novos: Bartholome de Leis y Caama~o 
(entre 1700 e 1722), Ignacio García de la Peña (entre 1722 e 1738: 6 dos l l lgnacios 
deste século bautizáronse neste período), juan Francisco de Liñares (entre 1738 e 
1779). No tocante a este último, como levaba dous nomes ' históricos' e habiruais, 
non podemos calibrar cantos novas bautizados o levaron por el e cantos pola forza 

do cosrume108
. 

No séc. XIX dispárase a porcen taxe de bautizados que recibiron o n~me 
transmitido polos seus padrifíos e madriñas, pois ascende 6 75 % . O pulo transmisor 
dos padriños chegou ás súas cotas máximas na maior parte dos nomes deste século, 
especialmente nos nomes rradicionais e históricos da parroquia: Ángel (100 %), 
juan (92,3 %), Antonio (91 %), Francisco (88,8 %), Vicente (87,5 %), Pedro (83,3 
%), Andrés (82,7 CJ!o), Domingo (80 %) ou Pablo (77 %). Aínda que nalgúns casos 
en menor medida, camén vemos porcentaxes moi altas na acción espalladora dos 
padriños de bautizados portadores dos novos nomes que entraran no séc. XVIII: fosé 
(75,2 %), Manuel (65 %), Joaquín (o 100 %), Ramón (o 77 %), Benito (61,5 %), 
Miguel (o 91 %). jesús, que entrara en 1866, acadou o 37,5 % ó final do século. 

O labor divulgador dos pais subiu algo respecto da centuria anterior (agora 
quedou no 10,5 %); aínda así, a influencia onomástica paterna segue nas cotas 

tn• Quizais conrra este exceso de procagonismo dalgúns eclcsiásricos na imposición dos n~~nes á hor~ do b'.n'.tismo 
vai esta solicicude dos párrocos do arciprestado de Morafia no sínodo compostclán de 1735: que en la 1mpos1c1ón .de 
los nombres se conformen los curas con la voluncad de los padres o padrinos del nifio, procurando que sean propios 
de algún sanco, principalmente dd Tes1amen10 Nuevo ( ... ) pero nunca del gentil o idólatra o que denme sangre 

hebrea" (SAAVEDRA; 1994: 323). 
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mínimas do período anterio r. Os nomes con maior número de bautizados que 
herdaron os nomes paternos e/ou maternos, foron: Antonio (25 %),Juan (23 %),José 
(2 1,7 %), Manuel (13,7 %) e Domingo (12,2 %), Nos outros nomes este influxo foi 

apenas imperceptible, e na maior parte non se deu en ocasión ningunha (Francisco, 
Pedro, Jesús, Vicente,]oaquín, Pablo, Ángel, Ramón, Benito, Miguel, Simón, etc.). 

O ~~c. XIX si foi no que menos influíron as festas onomásticas para a imposición e 
transm1s1ón dos nomes (o 5,3 % dos bautizados, a cota máis baixa das carro centurias). 

O nome que presenta a porcentaxe máis alta é Vicente (18,8 %, semellante á que xa 
tiña no século anterior, que fora o 18,2 %), seguido de jesús (12,5 %) e Pedro (11 %). 

Finalmente, o capítulo das 'causas descoñecidas' ramén chegou nesra centuria á 

porcentaxe máis baixa das carro, o 23,3 %. O motivo deste descenso quizais se debese 
ó feito de que se convertesen agora os padriños e madriñas nos máximos difusores dos 
nomes, case en exclusiva, sen comparriren este privilexio nin cos pais, nin coas festas 
on?másticas nin con principais actores agochados nas causas descoñecidas, que, como 
pu1demos comprobar, n on eran outros cós oficiantes dos baurismos. Obsérvese como 

baixan as porcentaxes de todos os apartados a excepción do destinado ós padriños. 
N esta centuria unicamente un crego oficiante se quixo facer notar no espallamento 

do seu nome (ie de qué maneira!). Foi Simón Manuel de Leis y Lema, responsable da 
imposición do nome de Simón a 14 dos 15 bautizados -en 1 como padriño e en ] 3 
como oficiante- que o levaron no séc. XIX, e nw1 curto período de anos: entre 1825 
e 1844 (ver no minidisco FICH A 17: SIMÓN). lso explica a alta porcentaxe -o 86,6 
%- que leva este nome no aparrado de 'causas descoñecidas' (que, neste caso concreto, 
non o foron tanto, pois logramos saber delas). A reimudez do párroco tivo que ser 
proverbial no seu tempo, e imaxinámolo exercendo unha presión abafante sobre 

pais e padriños momentos antes da cerimonia bautismal a pro! da imposición do seu 
nome, polo que debía estar moi fachendoso. Con todo e con iso, tanto dirixismo non 
conduciu a ningures, pois o nome desaparecen da escena berdoiesa en canto morreu 0 

eclesiástico: tal vez a xente chegou a idenrificar Simón con 'submisión', e cliso xa riñan 
abondo na vida diaria. 

No séc. XX varían os datos, pois en parte volven semellarse ós do séc. 
XVIT (especialmente do tocante á influencia do nome dos pais e das causas 
descoñecidas). 

Non obstante, empezando polo apartado correspondente á transmisión do 
nome dos padriños, vemos que baixou abondo a porcentaxe respecto do século 
anterior (pasou do 75 % ó 42 %); isto foi debido a que en calquera dos nomes con 

maior número de bautizados descendeu o número de padriños que se esforzaron 
por transmitiren o seu nome, en relación inversa ó número de país (duplicaron a 
porcentaxe da centuria anterior: pasaron do 10,5 % ó 23,5 %). O s pais parecen 
reclamar un maior protagonismo na importante decisión da imposición do nome 
dos seus fillos, e xa evitan deixar isto exclusivamente nas mans dos padriños 
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(especialmente no últimos anos). En nomes como José quedan case igualadas as 
porcentaxes de padriños e país (46,6 o/o e 38,3 o/o, respectivamente); noutros aínda 
se manterá a diferenza, pero apreciándose unha notable merma na porcentaxe dos 

padriños e unha suba moderada na dos pais; así, na imposición de Manuel influirán 
os padriños nun 54,8 %, e os pais irnn 22 o/o (no séc. XlX a proporción era de 65 % 
fronte ó 13,7 %); en Andrés, os padriños baixan do 82,7 o/o ó 50 %, e os pais soben 
dun 1,9 o/o a un 12,5 %; en Francisco os padrifíos baixan dun 88,8 % a un 29,4 %, e 
os pais soben dun O% a un 11 ,8 %. Dous nomes de recente inrrodución, como Jesús 
(1866) e Celestino (1879), foron propagados máis polos padriños que polos pais (no 
primeiro caso, con porcentaxes moderadas: o 21,4 % fronte ó 4,7 %; no segundo un 

pouco máis altas: o 53 % fronte ó 11,7 %). M esmo houbo nomes tradicionais como 
Juan que recibirán m áis impulso dos pais (o 40 %) ca dos padriños (o 10 %) . 

As festas onomásticas influíron máis que na centuria anterior, pero aínda non 

moito (o 7,5 %), e as 'causas descoñecidas' volveron a niveis dos séculos XVII e 
XVIII, pois pasouse do 23,3 % do séc. XlX a un 42,3 %. Aínda que van baixando 
notablemente despois da segunda meta.de do século, a secular forza do cosrume levou 
a moitos padriños e/ou pais a impoñeren "porque si", pola forza do costume, moitos 

dos nomes tradicionais como José (que recibe neste apartado unha porcentaxe do 
33 %), Andrés (37,5 %), Manuel (39 %), juan (50 %) e Francisco (64,8 %) . Sinais 
da rápida implantación de nomes de entrada recente como Jestts e Celestino son as 

notables porcentaxes que amosan neste apartado (o 64,3 % no primeiro caso, e o 
35,3 o/o no segundo). 

Para rematar definitivamente o apartado das causas da propagación dos nomes, 
estableceremos unha COMPARANZA DOS DATOS DOS 2 0 PRIMEIROS NOMES cos DOS 50 

que recollimos no Cadro 21 da páx. 167 ('Cómputo total das causas principais da 

propagación dos 50 primeiros nomes masculinos de Berdoias [NP e NP + NS]') da 
páxina seguinte, que, ademais dos números e porcentaxes correspondentes ós NP, 
presenta de novidade os números e porcentaxes do que denominamos 'cómputo total 

absoluto' (resultado da suma dos N P e dos NS). 
No tocante ós NP, podemos observar as escasas variacións que se producen ó 

pasarmos dunha mostrados 20 primeiros nomes e 1355 bautizados (o 75,65 o/o dos 
179 1 totais) a outra dos 50 primeiros nomes e 1591 bautizados (o 88,83 % dos 
totais) : baixan lixeiramente as porcentaxes corresponden tes á transmisión do nome dos 
padriños (pasa do 56 % ó 53,5 %) e dos pais (pasa do 14,2 o/o ó 12,6 %) e aumentan 

en proporcións semellantes as porcenraxes dos nomes de día (soben do 7,4 o/o ó 9,6 
%) e das causas descoñecidas (do 33,6 % pasa ó 34,5 %). Entra dentro de toda lóxica 
que, canto máis vaiamos incluíndo os nomes de menor número de bautizados, maior 

porcentaxe teremos de nomes de día (caracterizados pola súa dispersión). 
Co engadido dos NS - o que amplía amostra a un total de 2057 bautizados- hai 

algúns cambios que cómpre comentar: baixa a porcentaxe de nomes recibidos pola 
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transmisión do dos padriños (en pouco máis de catro pun tos: ó 49 %) e aumenta 
a correspondente ó apartado das 'causas descoñecidas', que se ven aumentadas en 
nove puntos (pasa dos 33,6 o/o ó 43,6 %). Nos outros dous apartados hai unha 
coincidencia case exacta, pois na transmisión do nome dos país descende apenas un 
par de décimas (pasa ó 12,4 %) e a proporción dos nomes de día sobre outras dúas 
décimas (pasa ó 9,8 %). Tampouco son diferenzas moi notorias. 

Vese, logo, claramente, como prevalece a vontade dos padriños e madriñas, 
manifesta coa observación superficial do Cadro 21 (a primeira causa en case todos os 
nomes, especialmente nos de maior número de bautizados). Esta proporción aínda 
aumentaría se houbese algún medio de saber quen impuxo o seu criterio á hora da 
imposición dos nomes comprendidos dentro do apartado das causas descoñecidas 
(exceptuando aqueles nos que produciu a intromisión do oficiante) . Visto o visto, 
atreveriámonos a dicir que prevaleceu a vontade dos padriños sobre a dos país, 
especialmente nas tres primeiras centurias e na primeira metade da anterior. 

Transmiten o seu nome ós afillados principalmente os padriños, pero as 
madriñas non quedaron atrás á hora de impoñeren a forma masculina do seu 
nome, especialmente nos nomes con maior número de bautizados (fosé, Manuel, 
Andrés ... ). Sirva de mostra que no séc. XVIII foron 23 madriñas chamadasjosepha as 
transmisoras do nome dejoseph a outros tantos afiliados (fronte a 74 padriños). 

Por outra banda, as madriñas atopábanse en cena desvantaxe, especialmente nos 
dous pri meiros séculos: no período 1607-1 760 non nos consta o no me da madriña en 
188 partidas de bautismo (o 20,75 o/o do total das partidas): en 159 das partidas porque 
ela non era imprescindible para a cerimon ia bautismal, pois abondaba cun padriño 
in solidum; en 29 o deterioramenco dos folios non nos permitiu o coñecemenco do 
nome e, en 9, o escribán non se preocupou por transcribir o seu nome (contentábase 
con dicir que era "la mujer del padrino", "la mujer de Guillelmo de Canosa", etc.). 
Pola contra, en tan só 19 partidas non puidemos saber o nome do padriño (en case 
todas polo mal estado dos folios, pois apenas existen madriñas in solidum). 

Entre os nomes máis comúns e tradicionais, non houbo padriño nin madriña 
que se resistise á tentación de transmitir o seu nome a un afillado ou afiliada, e con 
frecuencia a varios. Deste xeito, D. José Cantorna -veciño de Berdeogas que case 
sempre aparece co 'don' anceposto- apadriñou polo menos a seis bautizados entre 
1822 e 1835, impoñéndolles o seu nome de pía; un tal Pablo de Caamaño apadriñou 
a catro nenos co seu nome entre 1807 e 1826; un Benito de Caamaño foi padriño 
de tres nenos co seu nome entre 1839 e 1887, pero anees unha Benita Gonzdlez fora 
madriña de dous Benitos en 1800 e 1810, etc. Andrés Romero, de finais do séc. XVIII 
e principios do XIX apadriñou a varios Andrés e Andreas (e houbo Andreas que foron 
madriñas dalgún que outroAndrés) 109• 

109 
Faríase interminable cirar casos e casos: con ollar cal4uera dos "Datos básicos" das fichas do minidisco dos 

nomcs principais vcranse m1Uciples excmplos. 
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no me 

l. Jase 

2. Manuel 

3. Juan 

4.Andres 

5. Franc~o 
6. Domingo 

7. Pedro 
8.JesUs 
9.Antonio 

10. Vicente 

11. Joaquln 

12. Pablo 

13. Angel 
14. Ramón 
15. Miguel 

16. Benito 

17. Simón 

18. Celestino 

19. Gregorio 

20. Alonso 

21. Matías 
22. lqnacio 

23. Bernardo 

24. Luis 

25. Ricardo 

26. Tomás 

27.Alberto 
28. Evaristo 
29. Silvestre 

30. Felipe 

31. Daniel 

32. Jacobo 

33. Rafael 

34. Enrique 

3S. Faustino 
36. Alejandro 
37. Fernando 

38. Martín 

39. Aurelio 

40.Agustín 

41. Bartolomé 

42. Eduardo 
43. Marcos 

44. Perfecto 
45. Salvador 

46. Cartos 

4 7. fructuoso 

48. Lorenzo 

49. Caetano 

SO. Cristovo 

total 
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Cadro 21: CÓMP UTO TOTAL DAS CAUSAS PRTNCIPAlS DA PROPAGACIÓN 

DOS 50 PRIMEIROS NOMES MASCULINOS DE B ERDOIAS (NP E NP + NS) 

NÚMERO DE 1. NOME DOS PADRIÑOS 2. NOME DOS PAIS 3. FESTA ONOMÁSTICA 5. CAUSAS DESCOÑECIDAS 

BAUTIZADOS 

NP NP+NS NP NP+NS NP NP+ NS NP NP +NS NP NP+ NS 
302 326 172 (S7 %) 188 (57 %) 80(26 %) 87(26%) 33 (11 %) 35(10.7%) 88(29 %) 93 (28 %) 
217 283 128 (59 %) 157 (SS%) 33(15%) 48 (17 %) 13 (6%) 17 (6%) 84(38 %) 108 (38 %) 

141 150 75 (53 %) 80(53 %) 36 (25 %) 36 (24 %) 4(2,8%) 4 (2,6%) 41(29 %) 4S (30 %) 

121 144 81 (67%) 87 (60%) 5(4%) 12(8%) 5(4%) 5(3,5%) 38(31 %) Sl (56%) 

81 101 44(S4 %) 54(53 %) 2(2,4%) 4(4%) 3 (3,7 %) 3 (3%) 34(50%) 43 (42 %) 

74 85 43 (S8%) 48(56%) 18(24%) 18(21,2%) 17(23%) 23 (27 %) 

66 71 33 (50%) 34 (48 o/o) 4 (6%) 4(5,6 %) 2 (3 o/o) 2 (2,8%) 29 (44 %) 33 (46 %) 
50 64 12 (24%) 13 (20 %) 2 (4%) 3(4,6%) 4 (8 %) 5(7,8%) 30 (62 %) 40 (62 %) 
41 177 24 (S8%) 62 (35%) 6(14%) 24 (13,5 %) 2 (4,9 %) 14(7,9%) 12 (29%) 89(SO %) 

29 46 21 (72%) 24 (S2 %) 6(20%) 7 (15%) 5(17 %) 17 (37 o/ol 
28 32 24 (85%) 25 (78 %) 4(14 %) 7(22 %) 

28 32 12 (43%) 12 (37 %) 5 (18 %) 7 (22 %) 12 (43 %) 14 (43%) 

28 31 18(64%) 20 (64 %) 2 (7 %) 2 (6,S%) 1 (3,5%) 2 (6,4%) 9 (32 %) 10 (37 %) 

26 56 12 (46%) 30(36 %) 14 (54 %) 36 (64 %) 
26 28 18(69%) 19(68%) 4(1S%) 4 (14%) 5(19%) 6(21 %) 
25 36 16(64%) 19 (52,8 %) 4(16%) 6(16.6%) 9(36 %) 16(44,4%) 
22 34 6 (27.3 %) 8 (23,5 %) 3 (13,6 %) 6(17,6%) 12 (5S %) 21 (61,7%) 

21 23 9(42,8 %) 9(39%) 2 (9,5 %) 3 (13 %) 2 (9,So/o) 2(8,7%) 10 (47,6 %) 12 (S2 %) 

16 18 9(56,2 %) 11 (61 %) 1 (6,2 %) 1 (5,5 %) 8 (50%) lO (SS,5 %) 2(12 %) 2 (11 %) 

13 16 4 (30.7 %) 4(25%) 2(1S,4%) 2 (12,5%) 2(15,4%) 2 (12,S'lo) 6(46%) 9(56%) 

13 14 7 (S3,8%) 8 (S7,2 %) 6(46,2 %) 6(42,8%) 

12 17 8(66,6%) IO (SB,8 %) 1 (5,8%) 2(16,6%) 3(17,6%) 2 (16,6%) 4 (23,5 %) 
11 16 s (45,4 %) 6(40%) 1 (9%) 2 (13,3 %) S(45,4 %) 7 (43,7 %) 
11 18 3 (27,3 %) 3 (16,6%) 3 (27,3 %) S (27,8 %) 4 (36,4 %) 9(50%) 

11 18 3 (27,3 %) 3(16,6%) 1 (S,5 %) 2(18,2 %) 2(1 1,1 %) 6 (S4,S %) 12 (66,6 %) 

11 16 6(54,5 %) 9(S6,2 %) 4 (36.4 %) 6(37,S %) 2(18,2%) 2 (12,5 %) 

10 11 2(20%) 2 (18,2%) 1 (10%) 1 (9%) 2 (20%) 2(18,2 %) S (SO%) 6 (54,5 %) 

10 11 2(20%) 2 (18,2 %) 1 (10 %) 1 (9%) 8(80%) 9(81,8%) 

9 14 7 (77.7 %) 7 (SO%) 2 (22,2 %) 6 (42,8 %) 1 (7%) 
9 11 4 (44,4 %) s (45,5 %) 3 (33,3%) 3 (27,3 %) 2 (22,2 %) 2 (18,2%) 
9 10 1(11,1%) 1(10%) 8(88,8%) 8(80%) 
9 10 4(44,4 %) 4 (40%) 1(11,1%) 1 (10%) 3 (33,3 %) 3 (30 %) 

8 9 3 (37,5 %) 4 (44 %) 4(50 %) 4(44%) 2 (25 %) 2 (22.2 %) 

8 9 3 (37,5 o/o) 3 (37,5 %) 2 (2S %) 2(25 %) 2 (25 %) 2 (25 %) 

8 8 3 (37,5 %) 3 (37,5 %) 5 (62,5 %) 5 (62,5 %) 

7 11 2 (28.6 %) 3 (27,3 %) 1 (25%)' 1 (9%) 1 (14,3%) 2 (18,2 %) 4(57%) 5 (4S,5 %) 
7 10 4(57,1 %) 6(60%) 2 (26,6%) 2(20%) 1 (14.3 %) 2 (20%) 
7 10 1 (14,3%) 2(20%) 2 (28,6%) 2 (20%) 4(S7%) 5(50%) 
7 7 S(71,4%) 5(7 1,4 %) 1 (14,3%) 1 (14,3 %) 4 (28,6 %) 4 (28,6 %) 

6 8 3 (50%) 3 (37,5 %) 2 (33,3 %) 3 (37,5 %) 1 (16.7%) 2(25%) 

6 7 2 (33,3 %) 2 (25 %) 1 (16,6%) 2(25%) 3(SO%) 3 (37,5 %) 

6 7 1 (16,6%) 1 (14,3%) 5 (83,3 %) 6 (85.7 %) 

6 6 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3 %) 2 (33,3 %) 3(50%) 3(50%) 

6 6 1 (16,6 %) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 4 (66,6%) 4(66,6%) 
6 6 4 (66,6 %) 4 (66,6%) 2 (33,3 %) 2 (33.3 %) 

s 10 2(40%) 4 (40%) 1 (10%) 2(40 %) 3(30 %) 1 (IS%) 2(20%) 

s 7 2 (40%) 2 (28,6%) 3(60%) S (71,4 %) 

5 s 5(100%) S(100%) 

4 8 3 (7S %) 3 (37,S %) 1 {l5 %) s (62,5 %) 

4 4 1 (25%) 1 (25 %) 1 (25 %) 1 (25 o/o) 2 (SO%) 2(SO %) 

851 1008 200 255 153 203 550 898 1591 2057 (53,5%) (49%) (12,6%) (12.4 %) (9,6%) (9,8%) (34,5 %) (43,6%) 

1 Causa primeira 1 1 1 
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Enrre padriños e madriñas adoiraba haber acordos salomónicos: un impoñía o 
primeiro nome e o ourro o segundo (en 1769 Andrés de Caamaño e Antonia de Lema 
apadriñaron unha nena á que chamaron AndreaAntonia). 

Algúns dos nomes considerados ' raros' ou, polo menos, pouco habicuais, 
foron debidos á transmisión dos que xa tiñan padriños e madriñas. Así, Frutuoso de 
Caamaño transmitiul les o seu nome a dous nenos de finais do séc. XVIlI, e Thomé 
Riveiro pasou de NS o seu nome á súa afiliada de 1765, Josepha Thomasa. Por este 
medio introduciuse en 1789 o primeiro Santiago da freguesía (e único por anos e 
anos): a súa mad riña chamábase ]acoba Pérez. 

Nalgunha ocasión algúns padriños e madrifias con nomes ' raros', quizais xa 
considerados na época un tanto feos ou de difícil pronunciación, parece que se 
retraeron á hora de facer o que era habitual: transm itiren o seu propio nome ós 
afiliados e afiliadas. Algo tería que haber no ambiente para que un tal Bonifacio de 
Caamaño, por volra da rerceira década do séc. XIX, ou unha Me/chora Pérez contra 

ftnais do XVIII, non figuren apadrifiando a ningún neno ou nena na parroquia. 
¿Non os chamaría ninguén ó compadreo por medo a que cismasen en transmiti.ren 
os seus respectivos nomes? Só é unha suposición , p ero dá que pensar que tanto un 

como a outra, que tiveron numerosos fillos e filias (e, polo tanto, moitos compadres 
e comadres) non recibisen ningunha proposta de apadriñamento. E iso que eles xa 

procuraron non dar en herdanza os seus nomes a ningún dos seus descendentes ... 
Outro apartado especial é a POSIBLE RELACIÓN PARENTAL do padriño e/ou da 

madriña co aftllado. 

Tense dito e repetido que os padriños do primeiro filio ou ft lla eran sempre o avó 
e a avoa, especialmente os da casa patrucial, que pasaban a ser chamados 'padriño' 
e 'madriña' por antonomasia por todos os netos, mesmo para os que non foron 
apadriñados por eles. 

Tense tamén afirmado que, nos tempos de austeridade e escasez de antes, 
procurábase que os fillos e filias fosen apadriñados por alguén da casa (os avós, os 
tíos, os propios irmáns maiores, etc.) por unha causa moi simple: para aforrar o 
banquete - un bo xancar ou unha boa cea- que obrigatoriamente lles había que dar 
ós compadres e comadres; se estes eran da casa -ou polo menos, da familia- isto non 

se levaba a cabo. Ata ben pasados os anos cincuenta do séc. XX veuse repetindo este 
razoamenro. 

Non obstante, os datos que nos revelan as partidas de Berdoias desmenren tales 
aftrmacións. 

O parentesco dos padriños e das madriñas cos bautizados empeza a anotarse 
nas partidas a partir de 1750, como xa adiantamos. Aínda así non sempre se fixo, 
especialmente a partir da segunda metade do séc. XX, e os datos que ofrecemos só 
son moi parciais. Con todo e iso podemos asegurar sen temor a enganarnos que a 
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inmensa maior parce dos padriños e madriñas dos bautizados berdo ieses non eran 

familiares directos seus. 
N os nomes de maior uso as porcentaxes dos padriños non familiares acadaron e 

mesmo sobrepasaron o 75 %, quedando para os da parentela tan só o 25 %. Véxanse, 
senón , os datos dos dez primeiros NP (de 1751a2000):josé: 4 12 padriños/ madriñas 
non familiares (o 73,7 %) fronte a 147 padriños/madriñas que si o eran (o 26,3 %), 
Manuel (69,8 o/o non familiares, fronte ó 30,2 o/o familiares), juan (78,2 I 21,8 %), 
Andrés (68,2 o/o/ 31,7 %), Francisco (78,9 o/o/ 2 1 %), Domingo (70 o/o I 30 %) , Pedro 
(81%/18,8 %),jesús (8 1,8 o/o/ 18,18 %), Antonio (70 o/o I 30 %) e Vicente (80 o/o 
/ 20 %). 

Repito que estes datos non son fiables de todo, pois non sempre os cregos 
indicaron o grao de parentesco nas partidas, especialmente a partir da segunda 
metade do séc. XX. Non obstante, descontados estes esquecementos, non creo que 
baixe do 70 % ou do 60 % o número de padrifios/madriñas non familiares nin de 

que se achegue ó 30 ou ó 40 % os da parentela. 
Dentro dos padriños/madriñas familiares os primeiros en número non foron 

os avós, senón os tíos (quizais porque os primeiros estaban reservados ós filias 

máis vellos unicamente, quizais porque, dada a curra esperanza de vida dos séculas 
anteriores ó XX, moitos avós xa estaban falecidos cando os matrimonios tiñan o 
primeiro filio) . Despois dos tíos e tías vifian os avós e avoas, tanto uns coma outros en 
proporcións distintas. Xa a moita distancia, os irmáns maiores e os curmáns tamén 

de cerra idade. 
En Berdoias vese clara a tendencia de escoller como padriño e madriña a alguén 

dun status superior. Así, aínda que no momento houbese que facer un dispendio 
importante para o convite do bautismo, os país tomábano como un investimento a 

longo prazo e confiaban en que á larga o gasto sería pagado con creces polos compadres, 
xa en bos regalos para o afi llado, xa dispensándolle un amparo ou protección na súa 
vida. O s padriños eran como uns segundos pais, cantas veces ben máis efectivos 
- materialmente falando- cós pais efectivos. Tamén adquirían co afiliados abrigas 

espiri tuais, que se expresan nas partidas. 

Nos séculas XVII, XIX e XIX está moi clara a intención dos pais berdoieses en 

buscaren compadres entre os fidalgos da parroquia ou entre xente notable (co 'don' 
an teposto ó nome). No séc. XVII aparecen como padriños bastantes veces -e non 

só con bautizados da súa familia- os fi dalgos Alonso de Lema 11 e a súa muller Maior 
Franqueira, Martiño de Castiñeira e a súa muller María Alvares, García Lois de Lema e 
a súa esposa Lorenra Vermudes, o arcediago de Trastámara, Sancho de Lema, etc., etc. 

No séc. XVIII aparecen apadriñando mem bros da familia fidalga Leis-Lema 
(que nalgúns casos xa non vivían na freguesía), e o fidalgo Rodrigo Sancho de Leis en 

varias ocasións. Cando a finais do segundo terzo do século desaparece a fidalguía da 
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parroquia, algún novo personaxe importante ocupa o seu lugar nos apadriñamentos: 
por exemplo: D. Thomás de Cervigón - irmán do párroco do mesmo apelido- e a súa 
esposa D',,, UrsulaAlonso, aveciñados en Berdeogas. 

No séc. XIX salienta a presenza de D. )oseph Cantorna e a súa muller D"ª Vicenta 
López, tamén aveciñados en Berdeogas. 

Tamén son requeridos os párrocos - da freguesía (como )oseph de Cervigón, séc. 
XVIII) ou de Fóra dela (Francisco de Lema y Carantoña, de Dodro, 1712) e, sobre 
todo, os cregos segw1dóns (case todos da parroquia: juan Francisco de Liñares Pablo 
1:farcote, Benito Regueira, Simón Manuel de Leis, etc.). Todos eles eran pers~naxes 
importantes que lles haber!an de valer, sen dúbida, ós afili ados na súa vida. 

~o século XX xa non hai tanta obsesión por buscar padriños entre as clases 
cons1dera~as altas, en parte porque a distancia física e social é moito maior (non 
ap~·ece, nmgún membro da fam ilia Blanco-Rajoy, os novos señores, apad riñando 
a nrngun fülo de veciño), en parte porque xa se descobren novos horizontes coa 
emigración. 

Ata ben .:ntrado o sé~. XX a procedencia dos padri ños e madriñas estaba repartida 
entre os. vecm~s da propia parroquia e os doutras freguesías da redonda, mm radio 
non mo1 supenor ós dez qui lómetros: Berdeogas-parroquia coa que hai unha relación 
case endog~ica-, Cambeda, Castrelo, Calo, Vimianzo, Baíñas, Carnés, Cereixo, A 
O~, Oz~~' Vilastose, Couc~eiro, Moraime, Dumbría ... , son as máis repetidas; tamén 
hai padnnos de freguesías d istantes entre 1Oe20 quilómetros (Soesto, Salto, Bamiro, 
Zas, ~te.). Raramente ~~ñen de parroquias de moito máis lonxe, agás fabas contadas 
(no sec. XlX un ha fam1l1a asentada en Berdoias procedía de Santa María de Bardaos 
comarca das Mariñas.; contra 1.850 hai unha madriña portuguesa, joaquina Paiba: 
xa casa~~ na parroqura). A fina1s do séc. XX xa aparecen padriños de Cee, Fisterra, 
Corcub1on, A Laracha, A Coruña ou mesmo de León ou Castela. 
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11. NOMES E CLASES SOCWS: A ONOMÁSTICA DA FIDALGUÍA 

BERDOIESA (SÉCULOS XVII E XVIII) 

Ncste traballo de case 400 anos consideramos de interese o escudo particular dos 
nomes dos homes e mulleres dunha liñaxe fidalga - os Lema de Berdoias- que viviu na 
freguesía durante os séculos XVI, XYll e XVTIL A fidalguía, estamento privilexiado 
no Amigo Réxime, construtora dos pazos, gozaba dun stams superior nesta pequena 
comunidade rural, e esta situación de privilexio seguramente provocaría a fachenda 
e autocomplacencia dos seus membros, tanto como para sentiren a tentación de 
facéreno notar de cara a fóra impoñendo ós seus fi llos, xa uns nomes de longa tradición 
familiar, da liñaxe, xa unha onomástica especial e distinguida, ás veces rebuscada de 
máis. 

Afortunadamente ternos suficientes datos documentais para rcconsrruírmos con 
garantía a árbore xenealóxica da póla principal desta familia xa desde máis de cen 
anos antes do inicio do período do noso estudo onomástico (as orixes remóntanse a 
mediados do séc. XV). 

Segundo os diversos xenealoxistas110 esta sería a árbore xenealóxica dos Lema de 
Berdoias, tronco principal, desde mediados do séc. XV: 

Gráfica 11: ÁRBORE XEN.l:!ALÓXlCA nos PRlM.EIROS LEMAS (s1kULos XV-XV1) 

Fernrin de Lr11111 --- Urraca An.s de Moscoso 

Lope de Lem11 y leiJ --- ºfrres:i O:rnc:s <le Sou1omaior ---N111ín de Lemn Romero - María de Castro --Gómrz dr lrmn r Rowro ••• Bcronguda Sánch<i de Ulloa --Rui de Lemn Romero -- l né~ Vc:rmúc.lcz l.m:ida ---}umt tlt úmn Romero --- Elvira G6mez --Gouznlo tic Lrmn J LtiJ -·- Lorc:nza Górncz de: T3ibo --Alonro dr lrmn I {7i1ibo/ -· Conscnnw de Lema ---Smuho de le11111 J LeiI --- 1<:resa de Lema MartÍ11C7_ --Alomo de Lemn JI --- M:iior Franqut:irn de C astiñeira 

"ºCANOSA Mouzo, M. (J 975): Cuaderno Primero de los Lemns; CnESl'O Pozo (1962-lll: 160, 161); MARTÍN EZ 
BARBEJTO (1986: 114). Basic:tmen[c sigo a Canosa, quen, xunm con J. E. RIVADULLA PORTA, copiara docume111os 
do Arquivo do Reino de Galicia e de arquivos particulares (Mardnez Barbeim, no cocan1e ós datos dos fidalgos de 
Sonei ra e Nemancos, hchcra maiormente da.~ fonccs de Canosa e Rivadulla). 
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Fernán de Lema era señor de Berdoias e da casa da Atalaia (parroquia de San 
Pedro de Leis), hoxe desaparecida. Urraca Ares de Moscoso perrencía á poderosa 
familia dos Moscoso, da casa de Altamira, liñaxe de grande importancia na Terra de 
Santiago e nas xurisdicións da costa occidental de Galicia, xa desde principios do séc. 
XV. Fernán de Lema seda enterrado na qui ntana da igrexa de Santa María de Noia 
(falecera en 1443); a súa rumba levaba na rampa a inscrición seguinte: "Es DE FERNAN 
DE LEMA ERA DE Mece", e as armas dos Caamaño: un piñeiro con dez lanzas. 

Teresa Oanes de Soucomaior era da casa da Serra de Outes, onde casaron. 
María de Castro era de Noia, onde casou con Nuño; non obstante, pasarán a 

vivir na casa da Atalaia (Leis). Gómez de Lema y Romero e Berenguela Sánchez de 
Moscoso tamén viviron na casa da Atalaia. 

CRESPO Pozo (1962-III: 160) pasa por alto a Rui de Lema Romero e Inés 
Berrnúdez de Castro, pois salta de Gómez de Lema a Juan de Lema. 

MARTÍNEZ BARBEITO (1986: 114) sitúa un Fernán de Lema no lugar de Juan de 
Lema Romero. 

Gonzalo de Lema y Leis e Lorenza Sán chez de Taibo residiron en Berdoias. 
Alonso de Lema 1 [Taibo] ernpadroouse como nobre en Vimianzo contra 1568 

para ir á guerra dos mouriscos de Las Alpujarras (Granada). 

Co matrimonio de Sancho de Lema y Leis e Teresa de Lema Marrínez remátase 
o séc. XVI. V ivían en Berdoias; fundaron en 1598 da capela de Nosa Señora da O 
no mesmo lugar onde anos despois o seu filio Alonso construirá (1617) a nova igrexa 
parroq uial de San Pedro de Berdoias. Sancho de Lema testou en 1600 en Vimianzo. 

A partir do matrimonio de Alonso de Lema 11 e Maior Franqueira de Castiñeira 
iníciase o primeiro período <leste estudo. 

Gráfica / 2: Os FTLLOS E FILLAS DE 

D. A T.ONSO DE L EMA JI E D''. UuoR FIUNQVE'lll.A DE CAS11ÑEIRA * 

Alonso de Lema ll -- Maior Franqucira 

;.~~7,~!:;,~ 
(n. 1610) / 

Mm'/fn Rotlr!g11ez de Leis 
(n. 1637)-> l\s Hedreiras 

Tt!r611tlr.Lema 
(n. 1613) 

A1fr1rtifio de Cmtiíitim 
(n. 16 15) 

Alo1110 dt lema 
(n. 1617-m. 1618) 

Alomo de Lema 
(n. 1618-m. 1643), ss. 

Cnrrla Lois de lema 
(n. ca. 16 1911622-

m. ca. 1670) 
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en negra: a liña sucesoria principal 
ca.: circa 

n.: nacido/a 
m.: morro/a 
m.p.: morro/a párvulo/a 
s.~.: sen sucesión 
*Fome: elaboración propia en hase ós 
da ros das partidas baurismais 
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Don Alonso de Lema Leis, o JI, dono das casas de Berdoias e da Atalai~ (Leis) , 
debeu nacer en Berdoias contra 1570. Casou -quizais por volta do ano 1600- con 
donaMaior Franqueira de Castiñefra (da casa de Castiñeira, de Cambeda, filia de 
D. Maniño -ou Martín- de Casti ñeira) 111

. 

Este m atrimonio vivía en Berdoias, seguramente na vella torre dos Lema, hoxe 
desaparecida, pero que aínda a flnais do séc. XVII e principios do XVlll se mantiña 
en pé: " [la casa de los Lema] es de piedra berroqueña, con su torre cuadrada, aunque 
por partes arruinada, y en su fábrica denota ser muy antigua; y en lo mds alto della se Le 
conoce un escudo con sus armas, pequeño, con una palma, que es el blasón del apellido de 
Lema, y haber tenido muralla a la redonda, segitn lo indican sus ruinas. Su sitio es dspero, 
a fa orilla de un río y de una dehesa grande" (CRESPO; 1962-III: 160). 

E n 1607 mandou facer unha nova casa no propio lugar de Berdoias: "La casa y 
torre nueva que levanté en medio del lugar con la casa terrena que se ha de levantar a mi 
costa pegada a ella" (CANOSA; l 975a: fol. 29, r 0 ). Esta é a casa que, afortunadamente, 
aínda hoxe se conserva en Berdoias sen apenas modificacións: un edificio de planta 
rectangular, tellado a carro augas, sen cheminea, con fachada de cantería irregular 
orientada cara ó oeste, que no lintel monolítico da porta principal de entrada amosa 
a scguinre inscrición: ESTA CASA 1so D. AL[oNso] DE LEMA FNMILil\R DEL s [ANT]º 
OF[rc1]º ANO DE 1607. Adosado ó seu muro norte leva un cabanote dunha única 
planta -esta debe ser a "casa terrena pegada a ella" do documento que acabo de citar
cunha porta alintelada de formas ben antigas. 

No ano 161 7 Alonso de Lema deu remate á igrexa parroquial de San Pedro de 
Berdoias no lugar que hoxe ocupa, onde os seus pais construfran (en 1598) a capela 
de Nosa Señora da O (é a capela norte do templo). Segundo unha tradición oral 
aínda h oxe conservada na parroquia, a igrexa estaba antes no lugar de Grixoa (o 
que é bastante verosímil, en base á transparente etimoloxía do topónimo). Deixou 
ademais á parroquia terreo para o igrexario. No exterior do muro sur do presbiterio 
hai un ha inscrición onde se indica que Alonso de Lema mandara levar a cabo a obra 
da capela maior ("ALº DE LEMI\ / HISO ESTA CAPILLA/ EL AÑO i 604"), e na clave da 
bonita bóveda de estrela do interior hai outra inscrición circular co nome do fidalgo: 
AºL DE L EMA, que adoptamos como logotipo especial para este libro. 

Este matrimonio tivo, polo menos, oito fil los: Sancho, nacido seguramen te 
entre 1601 e 1606 (non figura nos libros de bautizados conservados, pois o primeiro 

111 Como non tivemos acceso direcro ós documentos anteriores ó 1600, transcribimos os nomes e apclidos ial 
como nolos legaron os heraldistas, os hisroriadores ou os copistas, de tal xei ro que non sabemos se aquel Nuño de 
Lema era en realidade N11110, se Juan de Lema erafotÍn, se Consranza de Lema era ComlflllfO, etc. Tense comentado 
a teima que tiveron (e afnda ceñen) algi'ms dos nosos h isto riadores ou heraldistas por castclanizaren nomes e apclid~s 
das Idades M edia e Moderna. Polo 1600 o - i- alterna co - y- , de aí que ás veces nos documentos apareza /Vfmor 
e ourras Mayor (con preferencia desta segunda forma) e, nalgunha da.< partidas haurisrnais de Berdoias, Mor. Con 
respecto ós patronímicos, nos séculos XVII, XVI II e mesmo na.< pcimeiras décadas do XIX, alterna o sufL~o -ez co 
-es (Álvarez e Alv11res, con preferencia do primeiro conforme imos avanzando no tempo). 

173 



Xosé Mª l ema Suárez 

empeza en 1607), Pedro (nado en 1608), María (nada en 161 O), Teresa (nada en 
1613), Martiño (nado en 1615), o primeiro Alonso (nado en 16 17 e finado en 1618), 
o segundo Alonso (nado en 1618 e finado en 1643 , ós 24 anos), García Lois (nado 
quizais encre 1619 e 1622; a súa par tida non aparece no Libro 1° de bautizados, pois 
lembremos que faltan as dos anos comprendidos en tre 1619 e 1628). 

Do 13 de xaneiro de 1622 os patrucios berdoienses fundan o Vínculo de 
Berdoias a favor dos seus fillos D. Pedro e D. Alonso. Por tal vínculo, estes dous 
fillos -de 14 e 4 anos, respectivamente- resul taban mellorados nos seus bens. Non 
sabemos qué razóns puideron levar ós patrucios a iniciar un expediente de mellora 
desees dous fi llos a unha idade tan moza, unicamente "por el afecto que Les tenían y 
buenos servicios que de ellos habían recibido"(CANOSA; 1975a: 1). É difícil de crer que 
ás idades sinaladas eses fi llos tivesen oportunidade de prestalles tan bos servicios ós 
país como se afirmaba no documento; seguramente formaba parte do formulario 
xurídico. O fillo m aior era D . Sancho que, en principio, sería o sinalado como titular 
do vínculo, pero, xa por iniciativa propia, xa por desexo dos pais, oriencouse cara 
á carreira eclesiástica chegando a desempeñar o importante cargo de arcediago de 
Trastámara, o que supoñ ía o señorío da importante vila de Cee, onde residiu. Parece 
que recibiu bens na casa de Castiñeira (Cambeda) de onde era súa nai. Finou en 
1665 . 

Todo parece indicar que D . Alonso e D "º Maior preferiron discribu ír as súas 
propiedades entre os seus fillos o máximo posible, en vez de concentra.las nun só (o 
seu terceiro fi lio, D. M artifio, recibiría o couto de Boallo) . As fillas recibirían un bo 
dote para que puidesen casar con fidalgos vinculeiros da zona. 

No ano 1629, á morte de Maior Franqueira, Alonso de Lema II efectúa a partición 
de bens entre os seus fillos Pedro e Alonso conforme á escritura de fundación e 
doazón de 1622, na que deixara reservado o reparto das vivendas, horras e cortiñas 
do citado lugar "para que fo pudiese hacer dentrambos y dos de por medio porque entre 
elfos despues no huviese pleitos ni diligencias ningunas, sino que cada uno lleve lo que se 
Le reparte" (CANOSA; 1975a: 30). No montón de Ped ro de Lema pon a "casa y torre 
nueva que levanté en medio del fugar con fa casa terrena que se ha de Levantar a mi costa 
pegada a ella y me obligo de Levantarla y acabar de gornecir La Torre y casa que se ha de 
levantar de lo necesario para que pueda vivir en ella honrradamente con todo el Roeiro y 
cortes que estdn juanto a ella hasta La casa en que vive ahora j uan de Baíñas que estd al 
Nordés" (CANOSA; l 975a; 30). Segue despois a enumeración de todo o que se inclúe 
no montón de Pedro de Lema. 

No montón do outro fi lio, D. Alonso, o vello patrucio inclúe "Primeramente fas 
casas que al presente vivo y poseo con todas sus cortes, caballerizas, alpendres, corrales, 
hortas, navales, cortiñas, conforme todo ello fo uno y poseo, con mds el casal en que vive 
Juan de Lema de Berdoyas, con todas sus cortes, (. .. )."(CANOSA; l 975a: 34) . 
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Todo o esforzo "repartidor" dos patrucios de Berdoias ía ser van, pois os fillos 
mellorados co vínculo, Pedro e Alonso, falecerán - o primeiro en 1638 e o segundo 
en 1643- en vida do pai, e este tivo que facer unha rectificación; ó final o vínculo 
de Berdoias vai quedar nas mans de D. Marriño de Castiñeira, que xa era titular do 

vínculo de Boallo. · 

11.1) Os fillos e as filias de Alonso de Lema Il (primeiro terzo do séc. XVII).
Para o noso estudo onomástico un dos aspectos que máis nos inceresa ése os fillos e 
fillas de Alo nso de Lema TT e de Maior Franqueira quedaron a vivir na parroquia e se 

deixaron descendencia nela. 
O seu fillo maior, Sancho de Lema, malia a súa condición de eclesiástico, parece 

que tivo un fillo natural (nada raro na época), Francisco de Lema, que casou en Cee 
e chegaría a ser capitán . O tal Sancho fundou un vínculo nas terras de seus avós 
maternos en Paizás (Cambeda), que en 1649 doou ó seu irmán menor García Lois, 
veciño de Berdoias. No seu testamento de 1653 confirma esta doazón (CANOSA; 
l 975a: 60). Sancho de Lema debeu ser benfeiror do santuario de Santa Mariña 
de Paizás, pois o fermoso cruceiro do seu campo -de plataforma octogonal e fuste 
moi traballado- leva unha inscrición hoxe xa desgastada na que, aínda, se pode ler 
(( )) 

ARCEDTAN O DE T RASTAMARA . 

Na imposición do seu nome prevaleceu certa tradición familiar: a da preeminencia 
do nome do avó paterno sobre o do pai nos fillos primoxéniros, o que ten unha <loada 
explicación, pois, polo que se observa nalgúns casos, os avós paternos adoitaban ser 
os padriños dos seus primeiros netos homes, destinados a herdaren o vínculo familiar. 
Deste xeito, Sancho de Lema recibirá o seu nome do seu avó Sancho de Lema e Leis, 
como seu pai Alonso o recibira do seu. O futuro arcediago de Trastámara intentará 
perpetuar o seu nome cando apadrifie o único fi lio home do seu irmán García Lois, 
nado en 1650 (doc. 17). A med iados do séc. XVIII un descendente da rama troncal 
do seu irmán M artiño de Castiñeira chamarase Rodrigo Sancho de Leis. Con todo, 
a principios deste séc. XVII na familia Lema parece ser bastante común este nome, 
pois como padriños de Alonso de Lema (16 18) -irmán menor de Sancho- figuran o 

crego Sancho Lopes e Sancha de Lema (doc. 7) . 
O fi llo segundo, Pedro de Lema, nado en Berdoias en 1608, casaría en Nantón 

(actual concello de C abana) con Susana Rodríguez de Gondomil, filia do fundador 
do pazo da Casa.nova de Nantón. Finou en 1638 e fo i enterrado na capela da O 
da igrexa de Berdoias. O nome que recibiu quizais se dehese ó patrón da freguesía 
de Berdoias, pois na rama troncal familiar non se aprecian ancestros con el; o seu 
padriño chamábase Alberto. Non obstante, este nome acabarase por converter nw1 
dos do acervo onomástico familiar dos Lema, q uizais como impron ta inequívoca das 

súas raíces fam iliares na parroquia de San Pedro de Berdoias. 
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María de Lema, nacida en Berdoias en 1610 (doc. 3), ramén casaría para fóra: 
con Gonzalo de Buitureira, da casa da Buirureira, en Bergantiños. 

Teresa de Lema (Berdoias, 1613), que quizais recibira o nome da súa avoa paterna 
(a pesar de non ser ela a madriña [doc. 4], camén buscaría acubillo fóra dos eidos 
paternos; casaría con Juan Gonzalo Pérez de Antelo, que era natural de Bamiro 
(actual concello de Vimianzo), na propia Terra de Soneira. T iveron carro fillos. 

Martiño de Castiñeira e Lema, nado en Berdoias en 1615 (doc. 6), recibiu o 
norne do seu avó materno (Martín de Casriñeira, da casa de Castiñeira de Cambeda); 
non podemos saber se foi este o padriño, pois a súa partida de bautismo escá moi 
escragada112. Foi destinado á carreira mili tar -chegou a ser capitán-, o que indica que 
nun principio os pais non o escolleran como principal mellorado, aínda que si lle van 
dar o couco-reserva de Boallo, onde construí u o pazo, a capela de San Roque e, diante 
dela, un cruceiro procesional. Con todo, ó finaren os seus irmáns Pedro e Alonso, será 
el quen herde os vínculos de Berdoias e de Boallo. Loxicamence, quedou a vivir na 
parroquia, corno o seu irmán menor García Lois. Do seu primeiro macrimonio, con 
María Rodrigues de Leis, rivo un filio -Martín Rodrigues de Leis, que foi o herdeiro do 
vínculo-, e do segundo, con María A/vares de Carantoña, seis. 

Con este cuarto filio de Alonso de Lema vemos como se cumpre un dos 
privilexios da fidalguía do séc. XVI, que podía comar o apelido con absoluta liberdade, 
escolléndoo ó seu gusto entre os dos seus maiores, "y no se plantea dudas al elegir el 
de una bisabuela si éste es más ilustre o sonoro que el de su padre" (SALAZAR; 2003). 
Este costume seica era rnáis habitual no sur da Península que no norte, e sobre todo 
en Portugal. Para o cambio de apelido de Marciño barallarnos dúas posibilidades: 
a) que accedese polas boas a reservar o apelido Lema para os dous fillos mellorados 
-Pedro e Alonso- do vínculo de Berdoias, quizais considerado mellor dotado có de 
Boallo; b) que, enfadado co pai por ser apartado do vínculo croncal principal, se 
vingase del adoptando o apelido rnarerno. 

O quinto filio chamouse Alonso (1617) e, como finou anees de cumpri r o ano 
de vida, o seguinre, o sexto, que naceu ó ano seguinte (1618), foi bautizado con 

112 Curiosamence o nome que consta na st'rn partida de bamismo é Martín (e non Mnrtiño, como parece que se 
lle ch.am~ba realmen1e?; os escribá1.H eclesiásticos sei<:a fo ron os máis remisos á fo rma máis galeguizada, pois como 
Mamn figura nas parnda., de baunsrno cando apadriña a algún neno ou nena, e mesmo na súa acra de defunción 
do ano 1684, e na da súa vi1'iva María Alvares (1685); o seu filio maior camén aparece na acta de nacemenro como 
Mn:·tín (1637) . Non obsranre, os escribáns <:ivís non tiveron reparo en referirse ad coa forma que hoxe nos parece 
mái~ d1ferenc1almence galega, non sabemos se por von1ade súa propia - pénsese que tamén Uc deu preferencia ó 
apclido marerno sobre o paterno- ou porque aquelcs nornrios non fucían máis que recollercn o no me como era coñe
cid~ pula xcme. Non. pode.n:ios ollar estes detalles cos olios de hoxe e cos nosos prexulzos: daqucla era un ha práctica 
habitual qu~ os notarios utilizasen c:alquera das varian1es onomástica.• que servían para idcnrificar unha persoa - ou ª' 
alternasen, 111cluso nun mesmo documento-. Por un ha cousa ou por omra, este personaxe aparece nos documentos 
civfs maiormenre como D. Martiño. 

Sen dúbida, o seu nome procede do seu avó materno e posible padriño, D. Martín {ou D. Mnrtiño, que rarnén nos 
documentos dcsre personaxe se produce a ci1ada alternancia de variantes) de Costifíeirn o Moza, da casa de Castiñeira 
{Camheda). 
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este mesmo nome. Polo xeral, en Berdoias para que dous irmáns ceñan un mesmo 
nome 0 máis vello xa tiña que estar morto (lembremos que en Navarra non era así) . 
Esraba claro o empeño de perpetuar a onomástica patrucial: o vello fidalgo desexaba 
converter Alonso no nome vincular, pero isco non foi posible, pois este segundo 
Alonso falecería novo -ós 24 anos: en 1643-, seguramente solteiro , e quizais tanta 
morte prematura motivará que non volva aparecer na familia ningún outro baucizado 
con este nome. Quizais se interpretou a morte prematura dos dous Alonsos como un 

mal gafo e ningún dos descendentes se atreveu a renta~ a sorte. , . 
O sétimo e último filio de D. Alonso e D ª Ma1or fora Garcza Lots de Lema. 

A súa darn de nacemento non consta nos libros de bautizados; CANOSA Mouzo 
supón equivocadamente que nacera contra 1605, pero xa advertimos que non foi 
así, pois, como filio máis novo que era, debeu nacer en ere 1619 e 1~22 (non aparece 
nas partidas porque no Libro 1° de bautizados faltan as co~pre~d1das e.~tre 1619 e 
J 628) . Casou con Loren<;a Vermúdez Romero e, como o seu 1rrnan Martmo, quedou 
a vivir en Berdoias. Figura en varias partidas como padriño, aparecendo ás veces 

casrelanizado o seu segundo nome (Luis en vez de Lois). 

11.2) A liña troncal dos vínculos de Berdoias e Boallo: os descendentes de 
Martiño de Castiñefra y Lema (séculos XVII, XVIII e XIX).- Para o noso escudo 
seguiremos a liña dos descendentes de Martiño de Castiñeira y Lema -señor de 
Berdoias e Boallo- e do seu irmá.n máis novo García Lois de Lema, por seren os 
únicos dos fillos de Alonso de Lema 11 que seguiron vivindo na parroquia. 

O filio mellorado de Martiño de Castiñefra foi o seu primoxénito, o habido 
da súa primeira muller María Sanches de Leis: Martín Rodríguez de Leis, nado en 
Berdoias en 1637, que foi señor das casas de Boallo e Berdoias (doc. 10). Casaría con 
Luisa Vermúdez113 de A.raújo, da casa das H edreiras (San Adrián de Castro, no actual 
concello de Zas), que trouxo como dote os coutos das Hedreiras e Mira. Malia ser 

0 
filio mellorado, único herdeiro dos vínculos unificados de Berdoias e Boallo, este 

Martín seguíu o exemplo de seu pai e rexeitou o apelido paterno, escollendo corno 
primeiro un Rodríguez do que ignoramos a súa procedencia e como segundo o da 

nai1 14. 
O matrimonio parece que pasou a residir nas H edreiras, pois a súa filia, María 

Quiteria Vermúdez de Castro, xa non naceu en Berdoias. Obsérvese como con ela 
continúa a cradición familiar de rexeirar o apelido paterno en prol do materno. A 

1u Este apdido aparece ó longo do séc. XVlT maioritariamenre escri10 con Y- nas partidas, opción máis fiel á 
ctimoloxía. Nos séculos seguintes a grafía con B- foi gañando terreo. 

'" No ano J 656 foi padriño dw1 neno berdoiés chamado Simón [Martinez); nesta parrida afnda figuraba como 
"Marrfn de Castiñeira el mo~o, hijo del <:apidn" (ver no minidisco " S1MÓN: DATOS BÁs1cos"); riña 19 anos e, polo 

que se ve, afnda non escoUera o apclido definitivo que despuis levaría. 
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nova señora de Boallo Berdoias As H d . M' 
da casa de S ' ' . ' e re1ras e ira xuncaría o seu patrimonio co 

. . oesto o casar co vmculeiro desta casa, Francisco A. de Le is Vilard fi 
Res1diron en Soesto, onde nacerá o herdeiro de todas , e ran~os. 
Sancho de Leis. estas casas e coutos: Rodrigo 

Gráfica 13: Os l!JLLOS E PILLAS DO CAPITÁN D M,An-rz··•o D'" e - * 
• '"' 

1
,"' 'C AST!NE!l/// 

Mnría Stf11chez de Leis 
Ma rti lío de Cnsti1íeim 

1\111rír1 AIVr1res de Cnmntoñn 

/ 
Mnrt/11 Rodríguez - L11isn Vemuítkz 

de Leis (n. 1637) de Armíjo 

Srtncho 

(1642) 

M n Quiterin - Fmncisco de Leis 
Rodríguez de Leis Villnrdeftnncos 

/ 
Rodrigo Sancho - josephfl Vitwtrt 

de Leis Srmtiydn 

(1644) 

(1647) 

Domingn 
(1649) 

Rosendo 
(1656) 

Pedro Jerónimo de lema 

*Fon te: elaboración propia en base ós datos das partidas de baut ismo. 
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]rrci111n 
(1657) 

Lorensn 
(1661) 

Angel 
Mnrt/n 
(1663) 
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Rodrigo Sancho de Leis Vermúdez, filio de Francisco de Leis e de María Quiteria 
Vermúdez naceu en Soesro e alí viviu a súa mocidade. Semella que este personaxe 
quixo volver as augas ó rego e deulle preferenza ó apelido paterno fronte ó materno 
(o apelido Leis venlle do pai e tamén lle podería vir dado da nai se a familia desea o 
ti vese conservado). 

Coa imposición do seu segundo nome propio estaba claro que a familia tentaba 
recuperar unha tradición onomástica familiar esquecida durante máis de cincuenta 
anos (tal vez mantida por vías colaterais). Sancho era un vello nome da estirpe 
familiar. 

O herdeiro das casas de Boallo, Berdoias, As H edreiras, Mira e Soesto rachará, 
ademais, coa coñecida endogamia crónica dos Lema, manifestada coa tendencia 
secular de casaren entre si ou cos seus parentes próximos os Leis. D. Rodrigo traerá 
esposa de rerras de lomee para renovar o sangue <lestes fid algos do Occidente galego: 
D1111 Josepha Vicenta Santiydn Va/divieso Ve/asco y Tagle, de distinguida liñaxe das 
montañas de Cantabria, segundo os xenealoxistas. Con ela e con familiares que virán 
na súa compaña (varios irmáns, algún tío, quizais varios criados e criadas), entra no 
extremo occidental de Galicia o apelido Santiyán, e tamén se introduce Valdivieso, 
aínda que este xa estaba presente por Duio e Fisterra en familias fidalgas desde o séc. 
XVII. 

Polos datos do Catastro de Ensenada, sabemos que en xuño de 1753 este 
matrimonio xa contaba con carro fillos e un ha filla, todos menores de idade11 5

• 

Isto non casa cos datos proporcionados polas partidas bautismais. Por elas cernos 
constancia de que esa filia mencionada nacera en Berdoias (Luisa Francisca, 17 49) 
[doc. 52), e un dos fillos (Antonio Bartolomé Luis, 1752) [doc. 53), e iso lévanos a 
pensar que os outros tres fillos que faltan do cómputo xa naceran en Soesto, onde 
vivira an tes o matrimonio. Polos datos proporcionados por MARTÍNEZ BARBEITO 
(1986: 125), o fillo primoxénito desra parella, e futuro vinculeiro, Joseph de Leis y 
Santiydn, fora bautizado en Soesto o 4 de novembro de 1747, pero ningunha noticia 
ternos dos outros dous nenos que nos faltan: seguramente un naceu en 1748 e o 
outro antes de 1747 (de ser a.sí, estaría chamado a ser o primoxénito, pero debeu 
falecer posteriormente) . Así e todo, un total de sece fillos desta prolífica parella virán 
ó mundo na mansión de Boallo. H aberá, polo tanto, un ha volta ós eidos nativos dos 
bisavós e tataravós paternos, non sabemos por qué razón . 

115 No Catastro asegtí rase que babitaban a mansión de Boallo un total de 16 persoas: D . Rodrigo de Leis, fidalgo e 
notario, a súa esposa, carro fillos e unha filia menores, un río, un mordomo, unha doncela, dúas amas, dous criados 
maiores e dúas criadas maiores; unicamentc se di o nome do cabo de casa [Catastro de Ensenada (1753): "Personal 
de legos"]. 
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Grqfica 14: Os FLLLOS E FLLLAS DE D. R ODRrco SANCHO DE LE!s E D''. Jost:PHA SAN'llYAN* 

josepha Vizenta 

Rodrigo St111cho de l eis Vernuídez Josepha Vicentr/ Santiydn y Va/divieso 

Vizenta l uisa l~rmcisca 

(n. 1749) 

Antonio Barlholomé l uis 
(n .1752) 

Rodrigo Joseph Pedro Silbestre 
(n.1754) 

M" Quiteria (n.1 755, 111.p.) 

Marfa Josepha 

Juan Nepomucmo Bemr1rdo 
(n.1756, m.p.) 

Manuela Josepha 
(n. 1757) 

luis Vizeme 7luodoro 
(n. 1758, m.p.) 

f osepha R. Leis y Vare/a - Manuel G111ién'l!z de Cnviedes 

Bernardo Cdndido 
(n. 1761) 

f osé l. Gutién •ez de Caviedes y Leis 
] oseft1 V. Gutiérrez 
de Caviedes y Leis 

- Manuel Femdrulez 
Sdnchez y Poyrín 

*Fon te: elaboración propia en base ós daros das partidas de baucismo 
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Sabemos que, polo menos desde 1749, a familia xa estaba en Berdoias, pois o 28 
de maio deste ano "Dn. Rodrigo Sancho de Leys, vezº . y dueño del lugar de Boallo" 
apadriña a Vizenta, fi lia de Andrés Paz e de Benita Sánchez (Libro 2° de Bautizados, 
fol. 6, r0 ) . 

O este xeiro, durante case vinte.anos -grosso modo, de 1749 a 1768, data esta 
última do falecernen to de dona Josepha Vicenta- recuperamos os membros da fidalguía 
berdoiesa para o noso estudo. Se nos séculos ameriores os nomes dos descendentes 
dos fi dalgos de Berdoias apenas se diferenciaban dos dos demais veciños da freguesía, 
non pasa así cos nomes imposros ós flll os e filias de D. Rodrigo e de 0 1

" . Josepha, 
pois estes (ou, talvez con máis propiedade, os padriños) romperán dalgún xeiro coa 
onomástica tradicional berdoiesa. Agora vai haber, dunha maneira consciente, un 
cerco toque de clase, unha distinción onomástica de signo clasista, manifestada sobre 
todo nunha cerra esaxeración no número de no.mes compostos -dobres, triples e, nun 
caso, cuádruple- que reciben todos. Algúns dos nomes eran tamén novos e un tanto 
'exóticos'. Nesta cerra extravagancia anovadora da onomástica é posible que tivesen 
moiro que ver os aires cántabros, por medio da propia matrona, pero, principalmente 
polos fami liares que a acompañaban: irmáns, curmáns e sobriños que foron padriños 
in solidum de cada un dos seus fillos e fil ias, exceptuando dous deles que foron 
apadriñados polos seus irmáns maiores. 

Estes son os ft llos e filias que figuran nas partidas bautismais do Arquivo de 
Berdoias. 

O 20 de outubro de 1749 nace a filla máis vella, que recibe tres nomes: Vizenta 
Luisa Francisca (doc. 52) . Poi o seu padriño in solidum D . Andrés de Valdivieso, o 
seu tío materno, solreiro, cabaleiro da Orde de Malta, residente en Boallo. Para o seu 
primeiro nome -logo non utilizado pola bautizada- o refraneiro galego detecta o cul to 
a un "san Vicente de outubro", mártir en Ávila (FERRO ET ALll; 1992: 523). Luísa de 
Leis casará para San Paio de Breixo (Cambre) con Francisco Bach Figueroa. 

O 25 de agosto de 1752 naceAntonio Barthofomé Luis, o segundo filio, apadri ñado 
por outro do materno, solreiro, D . Joachin de Sanriyán y Valdivieso (doc. 53). O 
segundo e o terceiro nome foron postos, sen dúbida, pola proximidade do día do seu 
nacemento e/ou bautismo coas festas onomásticas de san Bartolomeu (24 de agosto) 
e de san Luís, rei de Francia (25 de agosto). 

Seica lles parecían poucos tres nomes e xuntáronlle catro ó terceiro filio home, 
bautizado o 1 O de xaneiro de 1754: Rodrigo joseph Pedro Silvestre, de quen foi 
pad riño un terceiro tío materno, D . Joseph de Valdivieso, cóengo en Santiago (doc. 
54). O primeiro nome hérdao de seu pai, quen parece que non rivera moita présa 
en transmitir o seu propio nos dous primeiros flllos homes, pois agardou para iso 
ó nace.mento do terceiro (Rodrigo inco rporaríase como un novo no.me da liñaxe). 
O segundo nome é por antonomasia o identificativo da liñaxe materna (viña da nai 
e da avoa, e xa o tiña o irmán máis vello, e tamén o tiña o padriño, tío da criatura 
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(era a 'marca da casa', sen dúbida ningunha). O terceiro supuxo a recuperación dun 
dos antigos nomes dinásticos dos Lema de Berdoias (tamén pode explicarse a súa 
presenza polo patrón parroquial). O último foi un clásico 'nome de día' motivado 
por nac~r o infante o derradeiro día do ano l 753, día de san Silvestre. R~drigo J. p 
S. de Le1s casará coa dona das casas de Vilacova. 

~ 4 de maio de 1755 nace María Quiteria, que finou ó pouco de nacer; fora 
apadnñada polo seu irmán maior D. Joseph de Leis y Santiyán, que lle impuxo 0 
nome da avoa paterna dos dous (doc. 56). 

~ 22 de m~io de 1756 bautizaron a Juan Nepomuceno Bernardo (doc. 57). O 
pad rino que lle unpuxo estes nomes tan especiais fora o seu curmán materno, D . 
Bernardo de Valdivieso y Villa, estudante de Filosofía, que debía estar moi ó tanto 
das novas d? santoral, posto que san Xoán Nepomuceno de Praga, santo bohemio 
-de Bohemia-, non levaba nin trinta anos nos altares, pois fora canonizado en 1729 
(TAVARES; 1990: 86). O neonato berdoiés non tería oportunidade de popularizar 0 

seu nome, pois finaría ó pouco de nacer. 

Manuela Josepha naceu ó ano segui nte, o 17 de setembro de 1757, e foi 
apadriñada por ourro curmán cántabro: D. Manuel de Vald ivieso y Villa, solteiro e 
estudante (doc. 58). Nela xun tanse os dous no mes máis de moda a mediados do séc. 
XVUI: o p rir_neiro tomou~o da forma femin ina do do seu padriño, e o segunda era a 
marca ~a e:nrpe dos Sanuyán. Casaría para terras de Lugo, con Ramón Noguerol. 

Lui~ _Vizente T~eod~ro -n~do o 1 O de novembro de 1758- foi o único que, ademais 
de padrino -o seu 1rman maior D. Joseph de Leis-, tamén tivo madriña -a súa irmá 
m~ior'. D"ª Vizenta Luisa de Leis-, que sen dúbida foi quen lle transmitiu os dous 
pnme1ros nomes (o terceiro veu pala proximidade da onomástica de san Teodoro 0 
12 de novembro) [doc. 59]. ' 

Finalmente, a señora de Boallo tomou un respiro e ata o 11 de setembro de 
1761 non deu a luz ó oitavo e derradeiro dos seus fillos, nado o 1 l de setembro de 
1761. Recibiu os nomes de Bernardo Cdndido, e tamén o apadriñou 0 seu curmán 
materno 1?'. Bernardo de Valdivieso, q ue seguía senda estudai1te "füósopho", quen 
lle transmm~ o seu nome en primeiro lugar. Ignoramos o motivo da imposición do 
segundo, po1s non había unha tradición fam iliar nin se daba o caso da proximidade 
da onomástica do santo (doc. 61 ). 

.A:~ afastad~s terr~s ?e Bo~llo se?~r~mente no n colmaban as aspiracións sociais da 
fam1l1a do: L~1s Santtya~, po1s dec1d1ran marchar para a cidade de Santiago. Quizais 
se produc1se isr? despo1s de l 761, tras o nacemento do seu último fillo. D e feito, 
dona Jo~epha V1cent~ Santiyán, aínda que vai ser enterrada na capela maior da igrexa 
parroquial de Berdo1as o 26 de setembro de 1768, recibira previamente as honras 
fúnebres en Santiago, onde residía xunto co seu marido (CANOSA; l 975c: 14) . 

Unha vez asentados defini tivamente en Santiago entre 1761 e 1768, e 
transformados en fidalgos urbanos, en adiante xa non volveremos atopar nos libros 
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de bautizados as pai·tidas de membros da fidalguía, de tal xeito que algúns dos seus 
nomes ran especiais pouco ou nada influirán na onomástica da comu.nidade rural 
berdoiesa: non se aprecian cambios signi fi cativos nos nomes dos bautizados destes 
anos e posteriores, malia que a familia pacega posib lem~nte aínda viría p~r uns .ª,nos 
pasar temporadas de verán á aldea. Así e todo, é posible q~e D . Rodngo, v1u:o, 
volvera para Boallo despois do falecemenro da súa esposa, pots en 1773, na parnda 
dunha nena deste lugar, figura como padriño in solidum "D n. Rodrigo Sancho de 

Leis dela mesma vecindad" (doc. 66). 
Sabemos que o vinculeiro, joseph de Leis y Santiydn -señor de Boallo, Berdo~~s, 

As Hedreiras, Mira e Soesto-, xa se instalou definitivamente en Compostela, e axrna 
acadou relevancia entre a sociedade compostelá, pois foi doutor en leis, catedrático 
da universidade, xuíz e alcalde maior da cidade e presidente da Junta de Propios Y 
Arbitrios (MARTÍNEZ BARBEITO; 1986: 628). Casou con M ª del Carmen Varela Y 
Leis -da casa de Mórdomo (actual concello de Laxe), parenta súa- e tivo tres filias 
(Josepha Vicenta, Maria Josepha e josepha Ramona), ás que transmitiu o ~eu propio 
nome, o que trouxera case como dote a súa nai das montañas de Camabna:. 

A última das fi lias, josepha Ramona Varela y Leis, sería a vinculeira; casaría con 
Maimel Gutiérrez de Caviedes (tamén procedente de Cantabria). A herdanza pasaría 
ós seus fi llos José Ignacio (esposo de Pilar Ribadeneira y Poyán) e Josefa Vicenta 
Gutiérrez de Caviedes y Leis (casada con Manuel Fernández Poyán), donos da metade 
"reservable y libre pro indiviso de los mayorazgos de BoaUo y Berdoyas". Ning·ú·n 
dos dous matrimonios tivo descendencia e con eles extínguese a rama desta familia 
fidalga. Dona Josefa Vicenta Gutiérrez, xa viúva, fará ;estainent? en So'e~to o 24 ?e 
agosto de 1887 legando a maior parre dos seus be ns o seu sobn ño palmeo Ra.mon 
Blanco-Rajoy Poyán, avogado de 30 anos oriúndo de Verín (Ourense), mediante 
un documento de "adxudicación en pago de crédito" que vai prolongar o status 
de dependencia señorial dos veciños de Berdoias ata os nosos días; é dicir: ata o 
presente séc. XXI (véxasc o texto do documento en FERNÁNDEZ SULI.EIRO; 2000: 

251) . 

11.3) Os outros fillos berdoieses do capitán D. Martifio de Castiñeira (segundo 
terzo do séc. XVII).- Retornando ó séc. XVII, analizaremos agora os restantes fillos 
do capi tán Martiño de Castiñeira, habidos en Boallo da súa segunda muller, María 

Alvai·es de Carantoña. 
Afnda que nos tratados xenealóxicos habicuais non aparece, polas partidas (doc. 

12) sabemos que 0 segundo filio de D . Martiño -e o primeiro habido coa súa segunda 
muller- naceu en Boallo en 1642: trátase de Sancho de Lema y Carantoña, que debeu 

0 seu nome - un dos clásicos da estirpe familiar- ó seu tío e padriño Sancho de Lema, 
arcediago de Trascámara. Seguramente se dedicou ávida eclesiástica - o seu influeme 
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padriño podía abridle moitas portas no mundo clerica1 116- , deixando libre 0 campo 
das melloras (se é que quedara algo para repartir dos mo rgados de Berdoias e Boallo 
legados Ó seu irmá~ m.aior, Martín Rodrigues de Leis), para os irmáns seguintes: 
Pedro e Rosendo, pnnc1palmenre. Este Sancho de Lema figura como padriño de tres 
nenas e un neno entre 1663 e 1668, cando tiña entre 21e26 anos; en <lúas delas dise 
del que era esrndante. 

En 1644 naceu a primeira filla de D. Martiño, Maria Antonia de Lema y 
Carantoña (doc. 13), que se habería de casar para a casa de Cícere de Abaixo (Terra 
de Xallas) con Juan Pardiñas11 7 . 

. O 12 .de xullo de 1647 naceu Pedl"o de Lema y Carantoiia; o seu padriño in 
solzdum fo1 o seu tío García Lois de Lema (doc. 15). Viviu en Boallo, onde finou, 
solteiro, en 1673, ós 26 anos. 

Dominga, nacida en 1649, foi a seguinte, igualmente apadriñada por García Lois 
de Lema (doc. 16); pouco se sabe dela ' 18• 

En 1656 nace Rosendo de lema y Carantoña, quen será o destinado a gozar do 
vínculo das casas da Atalaia (Leis), de Vilaseco (Castrelo) e da vila de Cee119. Fo ron os 
seus padriños o ceense Juan Dias e María Peres (doc. 20). Casaría con María Andrea 
de Leis y Figueroa, da casa de Mórdomo (Traba) e viviron primeiro en Castrelo e 
despois en Cee, onde el testaría en 1705. Esta rama entroncaría cos marqueses de 
Villa verde. 

~n 1657 naceu ]asinta de Lema y Carantoña, apadriñada por B[ar]t[olom]e 
Donungues e Ta.ressa de Lema (da casa de Xora-Treos) [doc. 22). Casaría para a casa 
de Follenre con Vasco Romero de Ca.amaño. 

En 1661 naceu lorensa de lema y Carantoña, que foi apadriñada polos seus tíos 
García Lois de Lema e Lorensa Vermudes (de quen, indubidablemente, recibiu 0 
nome) [doc. 23]. Finou ós 13 anos, en 1673 (CANOSA; 1975a: 7). 

En 1663 naceu o menor dos filias, Ángel Martín de Lema y Carantoña, sendo 
apadriñado polo seu tío Sa~cho de Lema, arcediago de Trastámara (doc. 26). O pai 
quere aseg~ ra.r a perpetuación do seu nome e, adema.is de pofierllo ó ftl!o maior, 
tamén llo 1mpuxo de NS ó menor. O primeiro nome foi debid o a unha devoción 
especial do pai polo sanco Anxo da Garda, quizais pola súa condición de militar. 

116 T ' ' fld 1 h · amen aqu1 ent~e a 1 a gula_ erdo1esa parece que.se respecta o cos1ume de que o fillo destinado ó sacerdocio 
romase o norne du.n uo cura. Ana .ZABALZA (2003: 11) fo.la desees casos na Navarra dos séculos XVII e XVl!I. Emre 
os Lerna de Bado1as todo p_arece mdicar que se destinaba para o sacerdocio nada máis nin nada menos que 0 fili o 
má1s vello, o que. nourr:'.s. l111axes se reservana para gozar do morgado. E, polo que parece, Sancho era 0 norne dos 
predesnnados ávida levmca ... 

117 
Un dos flllos desee rnatrimonio foi D. García de Pardiñas Villardefrancos, quen sería frade mercedario no 

convento cornposrdán de Conxo e, máis carde, bispo da cidade aragonesa de Tarazona (BARREIRO MAtLÓN; 1978: 
561,562). 

• 
1

" CANOSA Mouzo (1975: fol. 7] ign6raa e pon no seu lugar unha Jvlrll'iana que non aparece por ningurcs no 
Libro l" de bautrzados. 

11 9 Para CRESl'O Pozo l 1962-11 l: 161] ramén fui señor de Berdoia.<. 
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Máis nada de particular respecto dos ourros fillos e filias de Maniño de Castiñeira 
e María Alvares de Carantoña, que non van deixar pegada na parroquia, poseo que 

tanto 0 vi nculeiro como os demais marcharon vivir fóra da freguesía. 

11.4) A familia de D. García Lois de Lema (mediados do séc. XVII) .- Xunto con 
D. Martiño 0 seu irmán D. García Lois de Lema1211 quedou a vivir na parroquia de 

' 121 
Berdoias (ignoramos en qué lugar). Casou con Dª Lorenc;a Vermudes de Castro , 
fil ia do capitán Joán Romero Vermúdez, e tiveron tres fillos: 

O día 4 de maio de 1650 naceu en Berdoias Sancho de Lema Ve1"mudes, sendo os 
seus padriños 0 arcediago Sancho de Lema, seu tío, e María Alvares de Carantoña, 

súa tía (esposa de Martiño de Castiñeira) [doc. 17]. 
O día 25 de outubro de 1651 naceu Catalina, apadriñada polo seu avó paterno 

0 capitán Joán Romero Vermudes, e por María de Lema da Buytureira (doc. 18) . 
O ] 2 de outubro de 1652 naceu Francisca, que ta.mén será apadriñada polo seu 

tío 0 arcediago Sancho de Lema, e máis pola súa tía María Alvares de Carantoña 

(doc. 19). ., 
É explicable que García Lois intensificara co seu irmán Sancho as relac1ons 

mediante 0 compadreo por partida dobre. O 5 de setembro de 1649, no lugar de 
Paizás (Cambeda), o licenciado Sancho de Lema, arcediago de Trastámara, fixera 
doazón e cesión ó seu irmán García Lois de Lema, veciño de Berdoias, de todo o 
"casal de Painzds, en el que vivía y moraba, que había fincado de su abuelo Martiño 
f de Castiñeira y había cabido a Alonso de Lema y Mayor Franqueira, su muger, Y sus 
padres, y que era propio del Conde de Altamil"a por lo que pagaba. tres ferrados de r~nta 
y le habían de decir su hermano D. García cinco misas en la Capilla d~ Santa M~nna, 
sita en el Campo de dicho lugar de Painzds en el día del Nombre de fesus y otras diez en 
el Monasterio de San Francisco de Muros" (CANOSA; 1975a: 59) . 

D ebido a esta graciosa doazón, García Lois pasou a vivir en San Xoán de 
Ca.mbeda, xunto coa súa familia, e nesta parroquia outorga.rá testamento no ano 
1669, deixando por herdeiro o seu fülo primoxénito Sancho de Lema Yermudes. 
Sepultárono xunto á súa muller na capela de San Miguel da igrexa de Ca.mbeda 

(CANOSA; 1975a: 61). 

"º Sen dúbida, este fillo máis novo de Alonso de Lema TI recibira o seu nome dun tfo rnaterno scu, D. Carda 
Lois de Castiiíeira, quinto flllo doutro Martiño de Castiiieira, o [,de Cambeda (non se confunda co de Berdo1as do 

mesmo nome) [CANOSA; l 975a: 54] . Quizais fose este tío o scu padriño. 

" 1 Nou1ra.< partidas: Laurenra Bermudes. 
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11.5) Séc. XIX: a desaparición da fidalguía das terras de Berdoias.- Bastante 
cedo, polo tanto, remata na parroquia de Berdoias a presenza física coriá da súa 
fidalguía. D~sprovistos na parroquia desra clase social no derradeiro rerzo do séc. 
XVIIl, ~on irnos acopar nada especial nos nomes dos bautizados a partir de entón. 
No segutmento qu.e fixem~s dos padriños e madriñas de cerra relevancia social, polo 
menos en aparencia -os s1nalados nas partidas cun don (Dn.) ou dona (Dª, Dna.) 

~recedendo os seus no~es.- por~ se os seus país puidesen pertencer a algunha familia 
ilustre, o~ por se estes d1snngLuan os seus afiliados con algún nome especial. Moiros 
dos padnnos con ~on eran presbíteros, algúns deles irmáns do pai ou da nai, e nada 
atopa~os en p~rtrcular: a meirande parte dos nomcs impostos son os seus propios 
e os pa!s d~s cnatur~s parecen ser labregos normais da parroquia. Esres presbíreros 
non t~~en mconvenrent~ -que~ podían ter, dados os prexuízos morais da época- en 
apadnnaren fillos de nars solre1ras: don Manuel Pérez apadriña en 1860 a Andrés 
Manuel, fill~ de Joaquina País e de pai incógnito, e don Manuel de Leis apadriña a 
Manuel Benito (1819), filio da súa irmá solteira. 

Hai ourros padriños con don que, por seren doutras parroquias veciñas, non 
sabe~os de cerro se eran fidalgos ou non. Tampouco se aprecia nada especial no no me 
de prados seus afillados ou afi liadas, limitándose a transmirirlles os seus respectivos 
nomes ou ?s de uso correnre pola zona: D. José Cantorna, da veciña Berdeogas, 
aparece va~tas veces como .padriño: de José Pazos (1821 ), Josefa Ferndndez (1823), 
José Camano (1827), Francisca Lema (1 829),José Fernandes (1830), José Vicente Paz 
(1 ~3.5), etc. Don Thomas Ce1'vigón, tamén da veciña Berdeogas, é ourro dos máis 
solrcrtados para apadriñar: Thomas Vizente Canosa (l 768), Tomastt dos Santos (1768), 
Thomas (;_arda ,(1771),juan Thomé Paz (1 775), María Thomasa Cibrán (1 777), etc., 
etc. C?n rsto cumprese outra vella norma de que se buscaba como padri ños a xenre 
de maror rango social. 

Con todo, ben puidese haber cerras excepcións cando observamos que aparecen 
cerros nomes pouco .habituais: en 1765, D. Joseph de Aguia1', fidalgo de Vimianzo 
(da casa de Trasoure1ro), apadriña a unha nena chamada Gerónima E · d' ·. d , , . , ,que ICH 
o n.eno Ramonjoaquzn Manuel Caamaño (185 1), que tivo a honra senlleira de ser 

bautizado solemn.emen te por un alto eclesiástico compostelán? O pai d 
B 'f . e - . , este rapaz, 

onr ª:'º aam~no -onundo da veciña freguesfa de Cambeda- era familiar directo 
do oficranr~, posiblemente irmán. Neste caso non se cumpre a tradición de buscar 
un bo padnño para que prorexa o bautizado na súa vida futura: aquí 0 padriño - un 
tal. Manuel Pazos- queda escurecido na penumbra coma un convidado de pedra, 
~ors pare~e que. só se lle permiri.u transi_nir!r o seu nome ó afiliado por un ha físgoa, 
1elegado o terce1ro lug_ar; ~a pamda o pnnctpal protagonista é 0 oficiante, que impón 
o seu nome como pnmetro e aparece adornado por unha longa ristra de cargos e 
títulos (doc. 97). 

186 

Onomdstica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000) 

CoNcws1óNs 

1 ª) Diversas tentativas de perpetuar certos nomes identificatorios da familia: os 
nomes de liñaxe.- Desde finais do séc. XV e ó longo de case todo o séc. XVl houbo 
escaso interese na familia por perpetuar os nomes familiares, polo menos polo que 
respecta ós vinculeiros. 

En troques, a partir do derradeiro rerzo do séc. XVI, a familia Lema tamén 
intentará a transmisión dalgúns nomes familiares como nomes propios da súa estirpe 
ou liñaxe. 

O primeiro destes nomes 'dinásticos' foi o de Alonso, que primeiro se transmiriu 
de avó a neto: de Alonso de Lema I a Alonso de Lema II, malia que o primeiro non 
consta como padriño do segundo. A forma que se transmite é xa a casrelanizada, 
aínda que consta docum entalmente que daquela esraba viva a forma galega Afonso. 

O nome de Alonso sería levado á veciña parroquia de Cambeda, inrroducíndoo 
na familia de Maior Franqueira de Casriñeira (levouno o irmán desta, Alonso da 
Casriñeira). Este Alonso cambedés rivo en estima o seu nome, pois na primeira década 
do séc. XVII fundaría, xunto coa súa primeira muller Mariña (s ic) de Gondomil, 
unha ermida no chamado campo de Paizás, en advocación de san Ildefonso e santa 
Mariña (LEMA SuÁREZ; 1998-III: pp. 397, 398 [ap.doc. 66, 68 , 70]) . Ildefonso e 
Alonso considerábanse daquela dúas formas dun mesmo nome. Sen dúbida, foi neste 
sanmario o único lugar de roda a Costa da Morte onde recibiu culto o sanco toledano; 
a súa imaxe, realizada en pedra, aínda se conserva hoxe xunto coa de santa Mariña 
no retablo tamén pérreo que se mandou construír entre 1741 e 1750 (LEMA SuÁREz; 
1993a-I: 566) . 

Alonso de Lema II rentou que o seu nome de pía se perpetuase nos seus fillos, pero 
acabou fracasando. Paradoxalmente, esperou ó seu cuarto filJo para transmitilo; este 
naceu en 161 7 pero ftnou antes de cumprir o ano. lnrenrouno de novo co seguin te 
fillo , o cuarto, nado ó ano seguinte (1618); cando o vello patrucio xa pensaba que 
estaba asegurada a perpetuación do seu nome na liñaxe, vai e mórrelle esroutro fillo 
cando só riña 25 anos (en 1643, en vida do pai), e desde aquela ningún outro membro 
da estirpe berdoiesa o volverá recibir (quizais se considerou que a Providencia non 
dispensaba o amparo esperado ós que o levaban). 

Non obstante, o nome de Alonso seguiu rendo uso popular en Berdoias ó 
longo de todo o séc. XVII, quizais por influencia desta famil ia fidalga: ademais dos 
citados, contabilizam os outros nove (e dúas Alonsas no séc. XVIII). Ningún deles fo i 
apadriñado polo parrucio berdoiés, Alonso de Lema 11, pero dous si o foron polo seu 
fillo máis novo, García Lois de Lema (un bautizado en 1654 e outro en 1657) . Outro 
bautizado con este nome, de 1638, rivera por padriño un tal Afonsso de Romar. Nas 
partidas seguen aparecendo padriños co nome de Alonso ata finais do séc. XVIII, 
tanto de Berdoias coma de parroquias contiguas. 

187 



Xosé M" lema Suárez 

O outro nome que esta familia tentou perpetuar foi o de Sancho, outro dos 
nomes dinásticos dos Lema. Quen primeiro o tivera fora D. Sancho de Lema y Leis, 
filio de Alo~so de Lema I e pai de Alonso de Lema II. Viviu en Berdoias na segunda 
metade do sec. XVI e casou con Teresa de Lema, outorgando testamento en Vimianzo 
en 1600 (CRESPO; 1965, t. III-160). Sancho non era un nome habitual na fidalguía 
das comarcas da Costa da Morte (Bergantiños, Terra de Soneira e Nemancos). 

O nome pasaría ó seu neto, D. Sancho de Lema y Castiñeira, filio roáis vello de 
Alonso de Lema II e Maior Franqueira de Castiñeira, que nacería en Berdoias arredor 
do ano 1601 . Como xa se dixo, en vez de se facer cargo do morgado, por causas 
que descoñecemos preferiu abrazar a carreira eclesiástica e chegaría a ser arcediago 
de Trastámara, importante cargo eclesiástico que lle confería o señorío da vila de 
Cee, con potestade para nomear xuíz, cura-párroco e alcalde, ademais de cobrar 
s~bst~nciosos i~postos (CA~TTÑEIRA; 1999: 251 ). Pasará nesra vila a maior parte da 
sua vida (finara en 1665). T1vo un filio natural, ó que non lle tranferiu 0 seu nome 
(chamouse Francisco de Lema), pero si tivo especial preocupación por perpetualo 
polo menos en dous sobriños, ós que apadriñou. 

O primeiro destes sobriños foi Sancho de Lema y Carantoña, nado en Berdoias 
en 1642, filio segundo do seu irmán Martín de Castiñeira e primeiro habido coa 
súa segunda muller María Alvares de Carantoña; semella que foi destinado á carreira 
eclesiástica, como seu áo e padriño (doc. 12). 

O outro foi Sancho de Lema Vermudes, nado en Berdoias en 1650, filio maior do 
menor dos seus irmáns, García Lois de Lema, e da súa muller LoW'enza Vermudes 
(doc. 17). Como o arcediago lle fixera doazón ó seu irmán García, en 1649, do 
casal de Paizás (Cambeda), este novo Sancho de Lema, como filio vinculeiro, terá a 
~orte de herdar esta doazón xun to con outras propiedades. Ó cambiar de parroquia, 
ignoramos se a rama cambedesa seguíu mantendo o nome de xeración en xeración. 

Volvendo a Berdoias, o nome volverá aparecer na familia Lema-Leis a mediados 
do séc. XVIII, pero agora como segundo nome: levarao Rodrigo Sancho de Leis, que 
viña sendo neto de Martín Rodríguez de Leis e bisneto de Martiño de Castiñeira. D. 
Rodrigo Sancho nacera en Soesto e alí viviu ara que decidiu volver coa st.'ia familia á 
~sa de Boallo por ~olta ~o ª,no 1_749. En contra do esperado, por algunha razón que 
ignoramos non lle imponera a ningún dos seus fillos o nome de Sancho, nin como 
NP nin como NS -e iso que case todos levaron dous, tres e ata carro nomes distintos 
no bautizo-, co que acabará desaparendo da onomástica familiar. 

O seguinte no me que se tentou perpetuar foi Manln (ou Martiño, pois alternan 
as dúas formas nos docurnentos, con preferencia da primeira) . O personaxe de máis 
sona foi o capitán Martiño de Castiñeira y Lema, quinto fillo de Alonso de Lema II 
(nacido en 1615: doc. 5) e herdeiro único de tódolos seus bens; o nome procede do 
seu avó materno e posible padriño, Martiño ou Martín de Castiñeira o Mozo, da casa 
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de Castiñeira (Cambeda). Transmitiría o nome en herdanza a dous dos seus fillos: de 
NP ó máis vello, Martín Rodríguez de leis, herdeiro do vínculo, nado en 1637 (doc. 
10), e de NS ó máis novo, Ángel Martín, vido ó mundo ~n 1664 (d~c. 26~. . 

Ourro nome que tímidamente se .ten to u perp~tuar fo1 o ~e Ma.rta. Qutte1~a, que 
lle foi imposto á filla de Martín Rodríguez de Le1s'.Dª Mari~ Qutterta Rodrz~ez de 
Leis, señora de Boallo, Berdoias, As Hedreiras e Mira. Levanao unha neta sua, filia 
de Rodrigo Sancho de Leis, que finou o mesmo ano en que naceu (1755) [doc. 56]. 

Desde aquela, ningunha outra nena volvería lev~ .este nome. . . 
Falando de Rodrigo Sancho de Leis, cómpre d1m que Rodrigo tamén fo1 un ~orne 

de estirpe, pois xa 0 tiñan 0 seu bisavó Rodrigo de Leis Vilardefrancos, da casa de Mordo
mo (Laxe), e 0 seu avó Rodrigo de Leis Vilardefrancos Posse, da casa de Soesto (Laxe) . 

Quizais 0 nome fan1iliar que se mantivo máis .tempo en.tre os m~mbros da 
familia foi 0 masculino]oseph e 0 feminino]osepha, mtercamb1ables, po1s en cer.t~s 
ocasións pasou de muller a home, e noutras de home a muller. Entrou ~a familia 
por vía feminina, e veu de fóra de Galicia, pois rróuxoo d~sde Canra~n,a, contra 
1746, a esposa de Rodrigo Sancho de Leis, D1111 ]osepha Vz.ce~ta San,ttyan, que ~ 
herdara doutras dúas mulleres: súa nai -Dlld josepha de Valvwieso- e sua avoa - D 
josepha Ve/asco- (MARTÍNEZ BARBEITO; ] 986: 628). Loxicame~1te, o nome xa existía 
nas parroquias de Soesto e Berdoias, pero aínda non era mo1 popular e non se lle 
impuxera a ningún membro da familia. O incremento do culto a este santo empeza 

a apreciarse en Berdoias no segundo terzo do séc. XVUI . . . . . 
A influencia da matrona cántabra debeu ser notona na esnrpe, e qu1zais fo1 

ela a que máis empeño puxo en perpetuar o nome que recibira das s~as inmediatas 
antepasadas. Polo de pronto, a forma masculina do nome ~a o rec1?e, o seu fillo 
primoxénito e futuro posuidor do vínculo, D. ]oseph de Leis y Santtyan, n~~º, en 
Soesto contra 1747. Por se acaso, a terceira filia, nacida en 1757, aínda rec1bma o 

nome de Maria josepha. . . , 
Chama a atención que as tres fillas que Joseph de Le1s nvo coa sua esposa 

Carmen Varela recibisen de primeiro ou de segundo o nome de Josepha: }osepha 
Vicenta, María Josepha e josepha Ramona de leis y Varela. A avoa. cántabra morre ,en 
1768 e quizais xa non tivo oportunidade de asistir. ó bautizo de nmgunha desta~:uas 
primeiras netas, pero está claro que o filio fixo mo1to por perpetuar o nome da lmaxe 

fo ránea da súa nai. . 
A filia mellorada, Josepha Ramona de Leis, continuará coa. tradición onom~~nca 

familiar, pois os nomes do filio e da filia que terá do seu mando Manu~l Guner~ez 
de Caviedes chamaranse José Ignacio e Josefa Vicenta [ Gutiérrez de Cavtedes y lets], 
esta con Vicenta como NS, como a súa bisavoa cántabra). Ningún dos dous terá 

descendencia. 
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. 2ª) N~mes.compostos: ~~odución dalgúns especiais.- Q uizais 0 intento máis 
mnovador no. e1do da ?nomasnca desea familia fidalga se dea nos nomes dos fillos e 
fili as ?e_ Rodrigo de Le1s e de Josepha V. Sanciyán, nados todos eles en Berdoias - a ás 
o m.aio'.- entre 1 7~~ e 1761. Todos eles levaron dous e tres nomes, algúns un ca:fto 
no~1dosos, e .espec1a1s, con cerc~ afán de distinción social. Nisco civcron moico ue 
ver, se~ d~b1da, os seus respectivos padriños. q 

Nmgun destes nomes o foi ó chou nin por unha posi.ble d · 
'T' ' mo a tmperance no 

momento. .t0do estaba pensado e ben pensado Uns fcór·ono por . ' d · ' · se1en nomes e 
esnrp~; ouc~o~ porque ~s levaban os padriños e/ou madriñas, outros por al unha 
devoc10n relix10sa especial da familia oucros por ser 0 parro' n d · g h 
· · d , · f · . ' a parroquia un a 

fc
1mpt0nta ~ s.ua onxe am1liar cerca, oucros pola coincidencia do nacemento cunha 
esca onomastica. 
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12. NoMES E CLASES SOCJAJS: ¿Ü NOMÁSTlCA ESTIGMATIZADORA PARA OS FJLLOS 

NATURAlS? 

No outro extremo da pirámide social do Amigo Réxime, dentro das clases non 
privilexiadas, está o mundo dos chamados polas partidas de bautismo fil/os ilexítimos: 
os filias de nai solteira (ou viúva, nalgun ha ocasión) e de pai incógnito. 

D espois de efectuarmos unha análise ós rimbombantes nomes da fidalgtúa, 
quixemos efectuar unha cala nos nomes que recibían esces nenos, por se acaso se 
detectaba neles algún tipo de discriminación , pois tense falado de cregos oficiai1tes 
inquisidores que, para castigaren á que eles consideraban nai "pecadora", teimaban 
en impoñer ó bautizado ou bautizada un nome-escigma, raro ou feo, que chamase 
ben a atención a propios e escraños para que o infante levase consigo ás coscas de por 
vida avergonza do pecado dos seus proxenicores. A consideración non só de pecado, 
senón de delito estaba clara na mente dos cregos, como se demostra no doc. 103, de 
1879, no que a moza xustifica peran te o párroco que o motivo de "haber delinguido" 
(s ic) co seu mozo fora a promesa de matrimonio que este lle fixera122

• 

Lamentablemente non ternos un escudo completo das catro centurias: de 
momento tan só dun período de cen anos (l 761-1860), en espera de velo completado 
máis adiante. Nesce período contabilizamos 124 'fillos naturais' (denominación 
máis común das partidas) : 61 nenos e 63 nenas, na súa meira.J1de parte fillos/as de 
nai solceira, pero non fal tan casos de viúva ou de muller casada co marido ausente. 
Esta cifra equivale ó 11,11 % dos bautizados neste período. De 1761 a 1800, 26 
bautizados; de 1801 a 1860, 98: todo parece indicar un notable aumento de fi llos 
naturais a medida que trascorre o séc. XIX (este incremento aínda será maior no 
derradeiro terzo do séc. XIX e no primeiro do XX: abonda con botarmos unha ollada 
no minidisco ós 'Datos básicos' dos 20 primeiros nomes; quizais a emigración a 
América está detrás desee incremento) 123. 

Dos 124 fi llos de pai descoñecido, 3 tamén o foron de nai, pois foron depositados 
clandestinamente na porta dalgún veciño; outros tres foron recofiecidos polo seu pai 
(ó casar este coa nai) e houbo un caso no que se inculpou a un home casado (doc. 
64) . 

Agás raras excepcións, as nais solteiras son produto da situación socioeconómica 
da época, tanto dos sistemas tradicionais de herdai1za -o réxime da mellora, que 

"' Nunha resposta mandada desde Carhia en 190 1-1902 a un ha cnquisa do Arenco de Madrid dise respecto dos 
nomes dos fill os ilexít imos: "Nesrc casos son os párrocos os que designan o nome do bautizado, buscando sempre 
nomes raros como Tecla, Tiburcio, Cucufacc, Emeterio, Eulampio, crc."(Nncemmto, cnsnmento t mortt en Gnlicin; 
Consello da Cultura Galega, Santiago, l 990, p. 67 / F RR RO RurnAL ET A•. 11; 1992: 35). 

113 Sobre isto, véxase o texto da Visita Pascoral a Vi mianzo de 1899, na que Visitador, alarmado polo incremento 
de "hijos ilegíti mos", alerta os curas para que prediquen "á fin de evicar en lo posible las relaciones ilícitas y reuniones 
peligrosas que no ocasionan sinó muchas ofensas a Dios 11ucscro Señor y la perdición de no pocas almas"(doc. 106). 
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favo~ece ,só a un dos fillos por familia- como ás crises agrícolas que trouxeron 
consigo epocas de fame. Non esrrarem os a analizar o que xa fixeron historiadores 
como Barreiro Fernández, Villares Paz ou, sobre todo, Saavedra Fernández124. Nos 

libros ,de, b_autizados non se ~specifica a ~ituación socioeconómica dos proxenitores, 
pero ~ loxico p ensar que a mmensa ma1or parte destas nais solreiras fosen pobres 
casere1ras sen terras de seu, criadas de servir ou humildes xornaleiras sen m áis. Isto 
apr~ciase sobre todo naquelas que teñen máis de un fillo (houbo algunha que chegou 
ós cmco) . 

Neste escudo de cen anos contabilizamos un to tal de 81 na is sol teiras 
(aproximadamente, pois é posible que algunha que aparece con moitos fillos non 
sexa a mesma persoa; por exemplo, non é posible que unha mesma nai chamada 
Josefa Peres, ceña dous filias nun mesmo ano, en 1816, eco mesmo nome, José), 
u nha p osiblemente viúva -non se indica con claridade- e eres casadas (dúas co marido 
ausente - "viúvas de vivos"- e unha terceira convivindo co cónxuxe) . 

Do total de 85 nais de fillos naturais, a m aior parte delas (60) só rivo un , co 
que se cumpre a norma divulgada por varios antropólogos de que moiras mulleres 
que non lograban casar (cas~ sempre por fal ta de dote) procuraban ter un fili o que, 
entre outras causas, Hes servise de sustento e protección para a súa vellez. Tres destas 
mulleres lexitir~1 arían despois as súas criaturas en casando coas resp ectivos pais. 
Tres mulleres t1veron dous fillos, dúas riveron tres, unha carro, e tres cinco. É de 
supoñer que, especialmenre escas últimas, fosen mulleres que vivían na máis absoluta 
indixencia. 

A dicir verdade, nos nomes dos fillos narurais <les tes cen anos non observamos 
ningún tipo de discriminación , pois todos eles son do máis común en cada unha 
das épocas e non vemos ningún que se puidese cualifi car de feo. Entre os nenos 
predo~inan os José (10 ~autizados), Manuel (8), Simón (5), Domingo (4), Ángel, 
Franczsco,juan, Pedro e Vicente (3), Bernardo, Joaquín, Mathías, Miguel, Silbestre (2) 
e, con un, Cornelio, Esteban, Pablo Carlos, Roque, Valentín e Victoria Manuel. Entre 
as nenas é María o nome máis repetido (23 bautizadas), vindo logo a disrancia,joseftt 
(9), Andrea e Manuela (5), Juana (4), Antonia e Rosa (2), e con unha bautizada: 
Benita, Carmela, Escoldstica, Francisca, Isabel, Gabriela Juana, Gregaria Micaela, 
Rafoela e Ramona. 

De_s~es 124 rapaces, 83 recibiron o seu nome (o único e algún dos compostos) 
transmitido polos seus padriños o u madriñas (o 70 % do rotal). 

O nome da nai impúxoselles a tres bautizados, e o dun posible pai, a un (doc. 64). 

'" Para cer unha idea da sicuació1:. socialda muUcr rural por esra época, véxasc o capí1ulo titulado "Mocidade, 
herdanza e, non semprc, casamcnto , do libro de P. SAAVEDKA (1992) correspondence 6 a¡>·"t do "C J"b 
b. . ·d " ¡ d " · . • • .u a e 1 aras y 

astai os <a e 1c16n posce.nor ~n ca~tclán (SAAVEDRA; 1994: 252-270); ramtn é inrcrcsanrc observar a evolución 
creccme_ da porcentaxc ~e hilos 1lexínmos en zonas da provincia de Lugo entre I 750 e 1859 (Íbidem: 260) e ver 0 

que se d1 rocance ás hum1llac1óns que sufrfan as nais solrciras polos .<eus "pecados p(iblicos" do · -
culpa fidalgos e cregos. ' s <¡ue unan non pouca 
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O nome do santo do día do bautismo impúxoselles, con certeza, a 4 bautizados/as 
fillos/as de nai solteira (Escoldstica, 1782; Gregaria, 1815; Esteban, 1840; Rafaela, 
1817); a esres hai que engadirlles ourros dous posibles (Ramona, 1810, e Victoria, 
1838), que naceron, días arriba, d ías abaixo, na data das festas ono.~ás~icas dos 
respectivos santos. H ai un caso, José Silbestre ( 184 l), no que o pa~nno impón o 
primeiro nome e o segundo veu como nome de día. Como se ve, nm sequera nos 
nomes de día se aprecia discriminación ningunha: o máis rebuscado poderfa ser 

Escoldstica, pero cómpre indicar que por aquela época houbera outra nena con este 
nome, filia de 'lexítimo matrimonio'; Gregaria era tamén un nome bastante usado, 

0 mesmo que Silvestre. O utro nome inédito, Cornelio (1840), fora imposto por un 

padriño que ramén o levaba. 
No apartado de 'causas descoñecidas' tamén cómpre ter en conta o ~abor 

proselitista de cerros cregos oficiantes de bautismos, qu~ t rataban de a~rovett~:· a 
situación de desprotección das nais solteiras para convencerenas a elas ou os padnnos 
para lle impoñeren ó neno o seu nome. O presbítero Simón Manuel de Leis, contr~ 
1830, conseguiu que lle impuxeran o nome de Simón a seis nenos fillos de na1 

solteira. 
A análise dos apelidos desras nais ramén nos leva a pensar que varias fosen da 

mesma familia: hai dez co apelido Pérez, nove co de Lema e Paz, seis co de Caamaño 
e D os Santos; o apelido Pazos lévao unha e D omínguez, G onzález e Varela, tres; 
igualmente hai representantes dos Alvarez, Alborés, Antelo, Barrientos, Brenlle, 
Caberta, Canosa, D o Canto, Costa, Espasandín, Fernández, García, Leis, Martínez, 
Rodríguez, Romero, Sánchez, Vázquez, Vilarnovo e Vieites. En suma, que poucas 
familias quedaron impolutas, sen a 'mácula' mancilladora, o _que nos leva a supo~er 
que, agás nos estamentos eclesiásticos (e aínda así ... ), a matern1dade de mozas solreiras 
se tomaba como algo normal. Todos esres apelidos son do máis común da comarca, 

especialmente os citados en primeiro lugar. . 
Pasando ó anecdotario, salientamos o caso dunha nai chamada Ana dos Santos, 

que en 1797 imputa nunha den uncia peran te a xusriza xurisdicional de Vi~ianzo a 
paternidade da súa filia Andrea a Andrés Romeu, home casado e persoa relauvamente 
relevan te na comunidade, pois era xuíz pedáneo da freguesía. Como acontece nos 
tempos acruais con algúns personaxes famosos, repárese co~o aquí a na~ lle ir_npuxera 
á fi lia a forma feminina do nome do pai, co cal a nena recibe da propia na1, dunh a 
forma ou doutra, un "nome-estigma" que a sinalaba de por vida como filia espuria 
d un casado (doc. 64). Loxicamente, era unha forma de presión sobre o posible pai 
para forzar 0 recoñecemento da fi lia. Ignoramos como rematou o contencioso, pois 

daquela non había nada semellante ás probas do ADN ... 
Outros casos curiosos foron os de tres nais casadas con fillos que - segundo a 

información subliminal do crego oficiante- non eran do marido. Dúas delas -unha 
de 1797 e a ourra de 1840- tiñan os esposos emigrados, un en Madrid e o outro no 
Brasil, desde había bastantes anos; seguramente eran auténticas 'viúvas de vivos'. 
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Rosalía de Castro, de quen tomamos esta expresión xa clásica, ben se decatara do 
habitual que estaba sendo no séc. XIX a situación destas mulleres, abandonadas anos 
e anos por maridos que en moitos casos nin sinal de vida daban . Un has apandaban co 
que lles tocaba e mantiñan a fidelidade ó ausente, pero ourras non pasaban por esas. 
No caso de Juana Manuela (de 1840), o home levaba emigrado máis de ci nco anos 
no Brasil, engadindo o crego con retranca que este país quedaba "a distancia según 
voz comun de trescientas leguas" (doc. 93). 

Caso aínda máis curioso fo i o Francisca Vare/a, que parira tres fillos -Domingo, 
1797 (doc. 78); Mathías, 1798 (doc. 79) e María, 1803- tendo como tiña 6 seu 
esposo (Thomds Barrientos) emigrado en Madrid había anos. Cabía a posibilidade 
de que o home visitara de cando en cando o lar familiar, pero o presbítero Benito 
Regueira, implacable, malia considerar o primeiro dos fillos como 'lexítirno', só fai 
mención dos avós maternos e non cita para nada os paternos, facendo o mesmo co 
gallo do bautismo do segundo fili o da muller 6 ano seguinte, de quen xa evita falar 
da súa lexitimidade. 

O curioso é que este segundo neno (de nome Mathías) sería apadriñado por 
Mathías Barrientos, irmán maior do pai ausente, sendo ademais a madriña - Florencia 
Vare/a- esposa do padriño e talvez irmá da nai. O parentesco entre os com padres 
era seguramente por partida dobre: cuñados cruzados. De cara á fóra, nada anormal 
parecía suceder nesta familia, posto que mesmo o irmán e a cuñada do seu home lle 
apa.driñan un dos fillos. Pódese pensar que se tomara a decisión de lavar os trapos 
sucios na casa, e que para salvaren a honra familiar, os "tíos paternos" tomaran como 
afillado o neno para acalar os bulebules e dar por sentado que o cativo era filio do 
l~x!timo e~poso de Francisca, deixando aberra a porta de que fose procreado nalgunha 
v1s1ta ocas101~a~ ~o ausente. Pero, polo que se adiviña, o crego oficiante non comungaba 
con esta pos1bil1dade e así o fixo o constar moi sibilinamence no texto da partida. 

Tamén podemos pensar na tan ponderada permisividade que, segundo os 
antropólogos, seica houbo desde sempre no rural galego, onde non se adoitaba 
marxinar a nai solteira ou os seus fillos. ¿Por qué non pensar que a propia famil ia 
desra 'viúva de vivo' fose a primeira en comprender a situación desea muller ante 
a prolongada ausencia do marido? Todo parece indicar que este non volveu pola 
freguesía endexamais, polos escasos datos que ternos (un indicio é que non apareza de 
padriño de ningunha criatura). Na partida do terceiro fili o de Francisca -filia, neste 
caso-, María (1803), o crego volve subliñar a ausencia do cónxuxe e anota tan só os 
avós maternos. 

Rematando este apartado, hai outra nena (María, 1798), da que se indica que 
era filla de "Maria Peres, M uger de Francisco de Lema" (doc. 80). Repárese como 0 

párroco relega por completo o marido da nai, dando a entender con diáfana claridade 
que non era o verdadeiro pai da bautizada; nin tan sequera anota na partida os avós 
maternos (só aparecen os maternos) . Non cabe dúbida de que o crego estaba ben 
informado da vida privada desea familia. 
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13. A CASTELANIZACIÓN E A (RE) GALEGUIZACIÓN DOS NOMES 

Sen nos esquecer dos nomes con formas máis ou menos comúns no castelán 
e no galego (Pedro, Antonio, Francisco, Andrés, Matías, Mateo, Miguel, Gregorio, 
etc.), entramos finalmente no tema da castelanización dos nomes nesta freguesía. 
¿Xa estaba im plantada a principios do séc. XVII? ¿Hai restos das formas medievais 
galegas nas partidas? D ando un gran salto no tempo tamén nos interesa co~pro~a~· ,se 
se produciron entre os bautizados do derradeiro terzo do séc. XX casos. de.1mp~s,1c1on 
de nomes coas formas galegas, en consonancia coas campañas de d1gn1ficac1on da 
lingua galega nas que tamén se contemplaba a recuperación.da ~osa on~mástica ·, 

Indo xa 6 tema, cómpre advertir que xa desde as pnmeiras parndas do sec. 
XVll detectamos un grao de castelanización avanzado dos nomes dos baurizados (e 
bautizadas) de Berdoias. No ano 1607 xa aparecen formas netamenre castelás como 
juan e Alonso, o que nos leva a pensar que levaban tempo implanradas na onomástica 
parroquial, polo menos na oficial: a dos libros. 

Non é nada estraño, pois o noso idioma levaba case un cento de anos totalmente 
relegado da escritura. Por outra parte, cando entraron en vig?r as dispos ici~n do 
Concilio de Tren to [a partir de 1563] "a Igrexa galega xa consideraba como lingua 
vernácula do país o castelán e polo tanto as súas disposicións en materia onomástica 
foron aplicadas ignorando que para os galegos os nomes de santos eran Afonso, Esteva, 
Vásco, Gonralvo, Berna/do,... Tareija, Margarida, Branca, Cataliña, M oor e non 
Alfonso125, Esteban, Ve/asco, Gonzalo, Bernardo, ... Teresa, Margarita, Blanca, Catalina, 

Mayor .. .. " (SANTA MARINA; 2005: 29/ 173) 126
. . . 

A todo isto habería que engadir o carácter formalista dos libros de baunzados, 
que ó longo dos séculos XVII, XVlll e XlX por forza tiveron que ser considerados os 
únicos documentos oficiais dispoñibles para certificar árbores xenealóxicas fi dalgas, 
limpezas de sangue, etc., de tal xeito que tanto os cregos coma os escribáns se haberfan 
de esmerar en consignaren da maneira máis 'correcta' posible os nomes dos seus 
fregueses e freguesas, con especial atención ós membros da fidalguía, e para iso só era 

válida a lingua de Castela127. 

125 Máis ben afndaAl011so, pois Alfonso non se xeneraliza no C<lsrelán ara ben avanzado o séc. XIX. 

llG Véxanse amplas lisraxes de nomes do séc. XV en FERRO CousELO (1967: 58-66) ou LÓl'f.r. CARRErRA (1992: 
123- 128), entre Olmos. . 

1!7 Escc radical 'oficiaiisrno' dos libros de bautizados non o acusan ta neo os libros de fábrica ou confrarías -<icsDnados 
a consignar os ingresos e os gastos anuais da comunidadc parroquial-, 0~1dc os cregos ou cscribáns gozan dunha maior 
liberdadc para escribiren os nomcs reais das persoas ás que fan referencia: unhas veces o~ rnordomos responsables das 
contase as rcscemuñas que as a.sinan con des (se é que saben facclo), 0tmas o mesrre canreiro .que constnuu. o c~n~~a11a
rio ou 0 carpimciro que amañou un rccablo, e1c. Parafraseando a Freud, diri"_lllos que nestes libros non tal~ ~fic1a1~ -no 
tocante á onomástica, polo menos- como os de bau1izados ou os de defunc16ns, a comrobdora censura 1d1omállca de 
signo casielanizador exercida polo supcrcgo e máis polo ego estaba rnáis atenuada, e 1so explica que po1dan aparecer por 
escrito con cerra frecuenc ia as formas cociás dos nomes e apelidos das persoas que ncles se citan, que non er:"' ourras que 
as galegas, as que realmente estaban na boca da xeme. O inconscicnre idiom;lt ico profundo de cregos e escnb,áns sen.t!as~ 
ba.scance 111,¡¡5 libre e iso provocaba que incluso saísen á lm. nesces libros os alcumcs ou sobrenomes dalguns ."ecmos. 
"Pedro dos Santos, alias Perendengue; Juan Varcla, alias Marroco", ere. (unha ampla rclac1ón de nomes e apclrdos dos 
chamados Séculas Escuras en varias parroquias da Terra de Soneirn en LEMA SuÁREZ; 1991 : 124-130). 
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Así e todo, especialmente no séc. XVII, observamos unha serie de heroicas 
resistencias 'medulianas' das formas galegas, xa porque para os cregos (e/ou escribáns) 
non estaba clara a forma castelá correcta, xa porque consideraban máis acorde coa 
realidade transcribir os nomes tal como se escoitaban de cotío. 

Juan I ]oán.- Desde as primei ras partidas ( 1607) aparece a forma castelá, juan, 
o que indica que o nome xa viña castelanizado do séc. XVT. Non obstante, de 1630 
a 1657 asistimos a unha curiosa recuperación da forma ]oán, netamente galega, xa 
existente na época medieval128

• Os oito bautizados deste período foron inscritos con 
esta forma (1630, 1632, 1634, 1639, 1641, 1642, 1644 e 1657), deixando de lado 
por completo a castelá. Noutras partidas destes anos aparecen pais que tamén levan 
o nome en galego, como ]oán de Leis (doc. 9) ou o fidalgo e capitán joán Romero 
Vermudes, proxeniror de Lorencra Vermudes e padriño de Catalina, unha das fil ias de 
García Lois de Lema (doc. 18). 

Detrás desta resistencia só parece haber un heroico 'derradeiro mohicano', 
ou, para adaptar o símil máis á nosa historia, un solitario resistente 'meduliano': 0 

párroco ]oán Romero da Costa y Leis, que rexentou esta freguesía entre 1628 e 1652. 
Este crego caracterizouse por levar a cabo unha particular recuperación, consciente 
ou inconsciente, de formas galegas dalgúns nomes masculinos e femininos que xa 
estaban implantados coas súas formas castelás desde principios do século (ademais 
de Joán, entre os homes: Domingos, Christobo, Alberte ... ; entre as mulleres: Mariña, 
Catharina, Margarida ... ). O noso atrevemento de cualificalo de crego precursor 
de cerro espírito galeguista 'avant-la-lettre' -polo menos desde o punto de vista 
onomástico- quizais peque de esaxerado, pero todo parece indicar que o eclesiástico 
polo menos pretendía defender os nomes reais e populares do país fron te ós que só 
existían nos papeis. Foi un oasis timidarnente regaleguizador, moi breve, pois en 
canto desapareza o crego da freguesía o fugaz 'rexurdimento' onomástico vernáculo 
desaparecerá con el, e as augas do oficialismo castelanizante tornarán ó rego. 

Alberto I Alberte.- Aínda que as dúas formas son válidas en galego, pódese dicir 
que a segunda semella un pouco máis específica da nosa lingua; nunha palabra: máis 
enxebre. 

Trátase dourro dos nomes máis amigos. Unicamente podemos dicir que alternan 
desde os prirneiros anos as dúas formas, sen que haxa unha escolla decidida (as súas 
dúbidas habería): Alverto (1610), Alverte (1611), Alverte (1617), Alverto (1667), 
Alverte (1693); no séc. XVIII: Alberto (1724), Alberte (1738) e, finalmente, en 1782, 
Alberto, que gana a batalla defini tivamente. 

Domingo I Domingos.- O primeiro bautizado aparece coa forma castelanizada 
(Domingo, 1614), pero o segundo (1630), terceiro (1635), cuarto (1640) e sexto 
(1643) recuperan a forma galega Domingos. 

iis Xa non queda testernuño ningún da forma Johán, co -h- erimológico, predominanre en Galicia no séc. XV. 

196 

Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000) 

En rotal aparecen inscritos coa forma galega carro bautizados, que naceron no 
período en que rexentou a freguesía o ci tado párroco Joán Romero da Costa (ca. 
1628-1652), singular recuperador das formas galegas dos nomes; con todo, ourros 
dous bautizados comprendidos dentro do seu período de reiroría (nacidos en 1642 e 

1647) foron inscritos por el coa forni.a Domingo. 
D espois <leste breve período xa quedou instalada par~ sempre a~ for~a Domi~go, 

por máis que popularmente os hipocorísticos galegas Mmgos e Mingu.1fios segu1ran 
ben vivos aquí e en roda Galicia ata a actualidade. En 1699 .un baunzado apar~ce 
inscrito no texto como Domingo e á marxe figura coa abreviatura Ds0

., que de1xa 
entrever un Domingos; o seu pai tamén aparece coa mesma abreviatura. 

Alonso / Afonso. - Desde as prirneiras partidas (1610) xa aparece coa forma 
castelanizada, Alonso, que se manterá durante todo o séc. XVII e prirneira metade do 
XVIll. Cando no séc. XX volva aparecer este nome farao coa forma, tarnén castelá, 

de Alfonso129
. . . 

Non obstante, no segundo terzo do séc. XVll aínda loitaba por sobrev1v1r a 
forma galega Afonso. Afonsso de Romar é o único berdoiés que aparece nas partidas 
con este nome en galego, de 1628 a 1638, pero non como bautizado, senón como 
pai de varios nenos e nenas, e tamén corno padrifio (en 1638 ap,adri~a a un neno Ó 

que, paradoxalmenre, lle impón o nome de Alons~o [.G~·ayño]) . E cu.noso que outro 
individuo do mesmo nome e apelido apareza a pnnc1p1os da centuna (entre 1607 e 
1611) coa forma castelá, Al[ons]º de Romar; o esperado sería que fose exactamente ó 
revés, que a forma galega fose amáis "arcaica" e a castelá a máis "rno~~rna'', produto 
da progresiva castelanización. Mais debernos ter presente, un ha vez rna1~, que a forma 
galega se rexistra no período-oasis do crego Joán Romero da Cos~a Y. Le1s, pero tamén 
cómpre advertir que non sempre este eclesiástico foi fiel ó seu cnteno recuperado.r de 
formas galegas dos nomes, pois, por unha causa ou por outra, para nada galegwzou 
os múltiples Alonsos da familia fidalga dos Lema130. Para todo aínda había clases ... 

En canto desapareza da escena parroquial este crego, endexama1s volverá 
aparecer a forma enxebre galega: para sempre será Alonso para homes e Aloma para 

mulleres. 
A forma galega pareceuse refuxiar no apelido dalgunhas veciñas berdoiesas a 

finais do séc. XVTI e principios do XVIIT. Dicimos veciñas porque semella ser en 
principio un apelido netamente ferninino, pois só o rexistramos en mulleres que 

,,., Isro concorda co observado en xeral en Galicia e en España, pois Alomo foi duranrc os séculos XVI, XVII, 
XVIII e gran parte do XIX a forma castelá correspondence á galeg~ Afamo; só a pa~·rir da segunda meradc do séc. XIX 

se empcza a xcneralizar Alfonso no casrelán, que acabou por subsutufr a forma pnme1ra. 

'""De faccrmos caso ós documentos, os Lema xa tii\an castelanizado este nomc idenriflcativo da súa li na><e n? séc. 
XVI, pois 0 primeiro dos que 0 levou, Alonso de Lema!, xa figuraba ~~n el en 1568. Ignoramos se xa rora baumado 
con esca forma ou se a casrelanizou el mesmo como signo de presux10 wc1al cando pretendeu enrrar na pcquena 

nobre-1.a. 
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figuran nas partidas como nais e/ou madriñas: María Pomo (1696), Alverta Afamo 
(170 1), ChatalinaAfanso (1704, 1707, etc.), MaríaAfanso (1704, 1706, etc.). Non 
obstante, os escribáns non tiñan aínda moi claro cal debía ser a forma correcta, pois 
alternan ás veces coa forma castelá: Alverta Alonso (1693, 1700, 1706, etc.). Tanto 
se debeu identificar o apelido co nome das mulleres que se "feminizou" adaptándose 
á flexión do xénero feminino: así entre 1715 e 1734, rexistramos nais e madriñas 
chamadas Antonia Afama, Juana Alomsa ou María Alomsa. 

Christóbal I Christobo.- O único bautizado do séc. XVII con este nome aparece, 
tanto el coma seu pai, coa abreviatura Xp 0

• (1617). Non obstante, con anterioridade 
a el xa existía un Xp 0

• danos, pai dunha nena nacida en 1609. 
En 1628 xa figura escrito na fo rma plena outro Christobo danos, que apadriña 

un neno chamado Domingos. Lembremos que o redactor desta partida era o crego 
Joán Romero da Costa. Rematado o período da súa reiroría xa aparecen as formas 
castelanizadas: en 1655 figura, coa forma abreviada, un pai chamado Xptoval. da 
Gandra, e en 1660 outro co nome de Xptoval. da Toxa; xa coa forma plena, en 1662 
aparece Christobal da Toxa como padriño e como pai (1664 e 1665). 

Volvendo ós bautizados, malia que a fo rma castelá xa estaba introducida, hai un 
breve retorno á fo rma galega nos primeiros anos do séc. XVIII (en 1705 bautízase un 
neno chamado Xptobo.). Foi un posible lapsus cálami do escribán, pois en breve xa 
se xeneralizará para sempre a forma castelá: en 1713 bautízase un Xptobal., e, moitos 
anos despois, en 1771, un Christobal. A primeira e única bautizada feminina <leste 
século foi Christoba [Afama] , 1715. 

Martín I Mm·tiño.- Este nome, que é outro dos máis amigos da parroquia, 
a dicir verdade sempre aparece nas partidas coa forma Martín (tamén válida para 
o galego), tanto nos bautizados coma nos pais e padriños. En ningunha ocasión 
aparece a forma - máis "enxebre"-, de Martiño. 

Se citamos este caso é porque o primeiro dos bautizados, terceiro fillo de 
Alonso de Lema, nado en 1615 (doc. 5), foi inscrito como Martín e así figurará 
posteriormente en practicamente en todas as partidas, nas que figurará ben veces, 
xa como pai, xa como padriño (será o capitán e fidalgo, señor de Boallo e Berdoias, 
Martín de Castiñeira) [docs. 13, 15, 20, 22, 23, 26]. 

Non obstante, por outro tipo de documentos da época (testamentos, etc.) nos 
que figura este personaxe, parece alternarse a forma Martín coa de Martiño, e iso 
tamén cómpre que se teña en conta. Apoiando a existencia de cena loita entre as 
formas castelá e galega ternos algunhas pequenas probas: na partida da súa fili a 
Dominga (1649) o capitán figura como Martina de Castiñeira (doc. 16), e uns 
cen anos despois de morto, na Visita Pastoral de 1741, o escribán do Visitador 
compostelán fai referencia a el coa abreviatura M rñ., que é de supoñer que represente 
a forma Martiño (doc. 49) Todo isto fainos sospeitar que este personaxe era coñecido 
popularmente con esta forma na parroquia. 
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Phelipe / Philipe.- O nome introduciuse na segunda metade do séc. XVII baixo 
a fo rma de Philipe (1665), que parece reflectir a forma galega que daquela debería 
estar vixente. O segundo e último bautizado deste século tamén figura en esta forma 
no texto da partida (1672), pero no.n así na marxe, onde figura a forma Phelipe, co 
que se comproba que a forma castelá empezaba a pular para desprazar a galega. 

Este desprazamento da forma galega será defi nitivo coa entrada do séc. XVIII, 
pois todos os bautizados desea centuria figurarán primeiro como Ph:lip~ (17.11, 1757 
e 1759) e despois como Felipe (1784, 1794, 1795), xa coa ortograf1a simplificada. 

Guillermo / Guillelmo.- Este nome só tivo presenza en Berdoias no segundo e 
no terceiro terzo do séc. XVII e na primeira metade do séc. XVIII (grosso modo, de 
1667 a 1756) . Só o levaron tres homes, pero un deles, Guillelmo de Caamaño, estivo 
om nipresente, a menos de que fosen dúas persoas distintas. . 

O primeiro bautizado foi Guillemo (sic) [de Caamaño], nado en 1667. º. fe1to 
de que figure sen o -1- entre o e e o o quizais se debeu ó fe.ito mesmo d~ nov1~ade 
que 0 nome supoñía para o propio ~rego, que d.eb~u e~co'.talo pro.nun,c1ar .as1 (do 
mesmo xeito que agora un pode esco1tar pronunciar Ma1ko para o mgles M1chael) . 
Tal pronuncia debeu entrañar boa complicación para o propio párroco, Antonio de 
Montoto, que en 1696 escribe nunha partida Gileyme de Caamaño.. . 

Este Guillelmo de Caamaño terá un gran protagonismo nas parudas de fina1s do 
séc. XVII e da primeira metade do XVlll, pois aparecerá como pai e como padriño 
de 1696 a 1747; mesmo chegamos a dubidar de que se tratase da mesma persoa, 
pero 0 cerro é que o único con ese nome e apelido que puido existir neste período na 
parroquia foi el. Sempre figurará nas partidas coa fo~ma Guillelmo -agás n~s ~asos 
citados e nunha de 1732, na que aparece coa forma Gzllelmo, por erro do escriban ou 
pola gheada xa vixente-, nos seguintes anos: 1693, 1699, 1708, 1721, 1728, 1739 e 
1747. Legoulle o seu nome a un filio, pero como NS: Andrés Guillelmo (1697) e a un 

aftllado ( Guillelmo [ Grayño], 1714). 
O último dos bautizados con este nome xa no n estivo ligado á familia Caamaño: 

foi Guillermo Andrés [de Leys], nado en 1756; é o único que aparece coa forma 

castelá. 
A grafía <leste nome que rexisrramos en Berdoias, Guillelmo, é cenamente 

inédita, pois non aparece nin como variante nas listaxes de nemes g~egos dos 
dicionarios; o Diccionario dos Nomes Galegas de FERRO ET ALII (1 992) rexisrra como 
forma principal Guillerme e co mo variantes Guillén, .Guillelme e Guil~ermo; o 
Diccionario Galega dos Nomes, de FEixoo (2003) só rex1stra as formas Gu1llerme e 
G uillén. Nos dicionarios portugueses tampouco se rexistra esta variante, que parece 
ser precisamente a máis conservadora respecto da etimoloxía, polo menos respecto á 

forma medieval latinizada Guilielmus. 
Luis/ Lois.- O nome existía na parroquia desde a terceira década do séc. XVII, 

pois levábao de NS o fidalgo D. García Lois de Lema, fillo máis novo deNonso de Lema 
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II. Por non se consignaren as partidas de bautismo de 161 . 
da <leste personaxe, de cal maneira que d b 8 a 162~, non d1spoñemos 

b . non po emos sa er cal fo1 a fi . . .al 
seu autismo: Luis ou Lois Nos docum d é orma tn1c1 do 
fi . entos a poca -doazóns t 

gura coa segunda forma e tamén . d . ' estamentos, etc.-
1650 e 1662 nas '. en vanas as parndas de bautismo entre os anos 

, que aparece o seu nome como ai e d.·- O . 

~~~1i° (~:;c1;3~ois (~u ~oy:) ,en partidas dos anos r647 f ;o:.1 ~~), le~~e2 x~~~~. ~~~r; 
. ' pero xa a guns cregos ou escribáns fan iI t d l . 

segundo nome e así en 1650 . fi 1 enros e caste anizaren o 
H . ' ', , . aparece trans ormado en García Luis (doc 17) 131 

a1 que esperar a ulnma década do século ara a . . . . 
nome: en 1693 e 1697 b , d P toparmos bautizados con este 

. auttzanse ous que o levan de NP. n d 
Luis. Non obstante por esta ép , d d . . , os ous casos coa forma 

. 1 , ' oca am a que an vesttxios da forma ,. 1 
po1s evabaa un bautizado como NS· B ' é L . ( ma1s popu ar, 

E · artowm ozs 1698) 
n todo o séc. XVIII e, xa non digamos no XIX . 

definitivamente Luis. ' e 0 XX, a forma xa será 

Thomás I Thom '_ O 
S 

e. nome entra na parroquia na últim dé d d 
e nos guiamos poJas partidas, está claro ue , . a ca a o séc. XVII. 

casrelá Thomás (co Th- etimoló . . ·1 , q a umca forma forma presente foi a 
xico, o ti e noso) que se r · . , · b . 

do séc. XVII (1693) d , ' exisrra no unico aut1zado 
e en to o o sec. XVIII (de 1711 a 1795). 

Non obstante, desde principios do séc XVIII fi . b . 
de veciños coa forma galega Thomé: en 17.14 1718gurn an. nas pamdas un par 
C 176 e un pa1 chamado Th , d. anosa; en . 9 outro proxenitor ch d TL , . . . orne e 
d fi ama o J nome Rzvezro Cernfic d . . 

a orma galega alternando coa castelá en 1775 b ( . an o a existencia 
NS: Juan Thomé. ' aut za.se un neno con esta forma de 

~~~:ti: ~e 1 ;,95 xa s~.im~lanra ~ f~rma simplificada do castelán, Tomás. 
'tlU o.- O P11meiro (e urnco) bautizad d ' XVI fi · . . 

forma galega Paulo (Paulo Antonio 1694) F . h o . o sec. ~ o1 mscnto coa 
. d d , . o1 un a m1raxe de m01 c d . , 

po1s es e principios do séc. XVIII (1 711) . urra urac1on, 
hoxe. xa se impuxo a forma castelá Pablo, ata 

MaU1·o I Amaro.- Soamente ho b b . d 
1708) e d. . b d u o un a.unza o con estes dous nomes (de 

' 1c1mos en os ous nomes pois no text d 'd fi 
na manee como Amaro O seu p d . _' . o a paru a igura como Mauro e 

A lé . , . a nno consta urncamente como Mauro. 
po mica esta en se Amaro e Mauro son o mesmo . 

houbo e hai para todos os gustos p d l . , n?me ou non, pots opinións 
Sarmiento (mediados do séc xVI;{)ª ;. munE o ec es1.ast1co da época de Fr. Martín 
·d ·fi · rao. sta partida berdoiesa p b 
t enn icación xa se daba desde principios do séc XVIII A d . , ro a qu~ esta 

· · to 0 isto compre sal1entar 

JJJ Tanto Luis como Lois admícen'·e como vál'd 
(F • 1 as en galego· . · · 'b 

ERRO ET ALI t; 1992: 331 ). Polos daros que aquí ach ' ' a c~estlon estn . a en se son ou non o mesmo nome 
equivalenres, de ai as formas aliernacivas (so··pe1'1·m' egamods, esca claro que no séc. XVU se consideraban norn~" r. J · ' ' l OS que errás desea al · b . 'º 
como orma g< ega e Luis como a corresponden re ca<tdá). rernancoa esca a a idencificación de Lois 

200 

Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias ( 1607-2000) 

que ternos a sospeita de que popularmente o nome que daquela se debía escoitar 
de boca en boca era máis ben Amaro: por este primeiro terzo do XVIII había outro 
individuo con este nome na freguesía, e este era Amaro Miñós, que consta como 
pai de dúas nenas (1720, 1725); en _ningunha das dúas partidas aparece a forma 
alternativa, o que indica ás claras como era coñecido o veciño pola xente. 

Cayetano I Caetano.- Este nome introduciuse en Berdoias na segunda década 
do séc. XVIIl baixo a forma castelá Cayetano (1712). Ata o terceiro terzo do século 
non aparecerá o segundo bautizado, que observará a mesma forma ( 177 1). 

Non obstante, os bautizados 3° e 4° aparecen inscritos como Caetano (os dous 
do ano 1775), forma galega que camén rexistran os seus padriños: Caetano Trillo 
(veciño de Castrelo) e Caetano Carvallo (de Vimianzo) . Despois destes non volveu 
haber máis con este nome. 

Como NS levárono carro nenos, todos coa forma castelá Caietano, entre 1742 e 
1776. 

Esteban / Estebo.- O único bautizado de todo o séc. XVIII (e primeiro da 
parroquia) aparece coa forma galega Estebo (1719), o que é sinal de que era daquela 
a forma popular que se escoitaba. En 1756 aparece de NS coa forma castelá (Andrés 
Esteban, 1756). 

O único bautizado do séc. XIX camén aparecerá inscrito coa forma cascelá 
Esteban (1840), que camén será a observada nas últimas décadas do séc. XX (1982 e 
1992). 

Nomes con alternancia das grafías j / x.- Ante a aparición nas partidas dos 
séculos XVII e XVIII de formas como Xorxe,Alexo ouAlexandro quédanos a dúbida 
de se en realidade se pronunciaban co son do x galego ou do j castelán. Difícil que 
o saibamos, posto que nestes séculos afnda non se unificaran ortograficamente as 
grafías do castelán e, como é sabido, o son fricativo velar xordo podía representarse 
na escritura tanto cun j (ou g + e, z) coma cun x. 

Desta maneira, non consideramos que se agoche necesar·iamente unha pronuncia 
'galega' nas formas Xorxe e Xeorxe dun mesmo bautizado de 1701, nin detrás do 
Xorge de 1797. N in quizais tampouco nun Alexo de 1735 e menos dun Juan Alexo 
de 1764 (repárese en que o NP vai claramente coa forma castelá); en 1775 aparece 
un bautizado e seu padriño grafados con j e conservando o - s etimolóxico (do grego 
Aléxios): Alejos. 

Un dos párrocos do séc. XVII chamouse Alexandro de la Peña (ca. 1722-1740); 
sempre aparece o seu nome grafado con x, pero iso non quere dicir que se pronunciase 
'á galega'. 

En troques, o nome de Joaquín nunca apareceu, xa desde os primei ros momentos 
(no segundo terzo do séc. XVIII), grafado con X, e, non obstante, ternos cerras 
sospeitas de que era pronunciado popularmente 'á galega'. As grafías que observamos 
nas partidas do séc. XVIII son as seguinres: juachín / jachín (nun mesmo bautizado 
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de 1736: a primeira no texto, a segunda na marxe; os tiles son nosos),]oachín (1740) 
e }oachín I }uachín (nun mesmo bautizado de 1786; a pri meira no texto, a segunda 
na manee). Loxicamente, partimos da base que o -ch- é un arcaísmo que representa 
o son /ki, para todas as variantes. A sospeita dunha pronuncia á galega baséase sobre 
todo na variante }achín, que representaría a popular forma galega reducida Xaquín, 
que aínda hoxe goza de gran popularidade. Non nos ima.xinamos unha forma castelá 
*Jaquín, pois nunca a remos escoirado. 

Nomes que entraron serodiamente na parroquia como José ou Jesús sempre 
apareceron grafados con Je nunca con X (exceptuando nos últimos anos do séc. XX, 
pero xa dixemos que foi porque o párroco galeguizou 'de oficio' todos os nomes) . O 
pri meiro no m e entro u en 1670 coa forma arcaica Joseph, pasando a }osef a partir de 
1777 e a José a partir de 1822. Os escribáns ou os cregos nunca sentiron a tentación 
de escribiren o nome con X, xa non pensando nunha pouco probable pronuncia á 
galega, senón simplemente pola tradicional alrernacia gráfica dentro do castelán. O 
caso de j esús xa é máis explicable, pois no tempo en que entrou (1866) xa o castelán 
levaba moitos anos coa grafía do son fricativo velar xordo unificado. 

Cómpre recoñecermos que popularmente quizais nunca existiron os nomes de 
Xosé e Xesús (a súa entrada na onomástica galega é recente, a partir da galeguización 
dos nomes orixinariamente casteláns de eminentes próceres galeguistas). Mesmo 
entre fal antes monolingües en galego as form as posiblem ente sempre foron José 
(ou Jus~') e Jesús, e nos afectivos galcguizados, }oseíño e Jesusiño (coido que rara vez 
se esco1tou popularmente *Xoseíño ou *Xesusiño). E quizais unha das causas da 
non galeguización <lestes dous nomes fose precisamente a súa entrada tardía na 
onomástica, nunha época en que o castelán estaba plenamente implantado no 
mundo eclesiástico. Tan raro lle tiña que soar a moitos a pronuncia "oficial" do 
nome de José que en ocasións se pronunciaba con gueada (Cose}, tratando de fuxir 
do efecto contrario, a gheada132 • 

Polo demais, outros nomes que poderían presentar grafías diverxem es nos séculos 
XVII e XVIII, o cerco é que aparecen sempre cos grafemas j ou g do castelán, polo 
que a dúbida xa queda disipada. D e todos eles, Ángel é o máis anrigo (introdúcese 
en 1664) e tanto no séc. XVII (1692, 1695) como nos séculos XVUI, XIX e XX, 
apareceu sempre grafado así (a única excepción , un bautizado de 1718 coa forma 
Anxel, na que o x reflectía sen dúbida o son fr icativo velar xordo do castelán). 

]ulidn aparece sempre así grafado (desde 1704), e tamén ]acabo (desde ] 710) e 
jacinto (desde 1728). 

IJZ Non acopamos aquí -nin en ningunha das parroquias da comarca-, cesremuños documenrndos da forma desee 
nn.mc con gucada, pc~o s1 os remos documen1.ados con Angt l. No ano 1767, por boca do propio párroco: "yo, Dn. 
M1?ucl Angucl Verm udez cur:• Rccior deesra fra ... " (doc. 64) . Nos libros de fábrica da vcciña freguesía de C unbcda 
rex1sc1:a~1os res rem~.fios anLenorcs: en 166_1 , María Rodríguez encoméndasc no seu rcstamenro "al Anguel de mi 
guar~1a ; en 1 7~2, ~º· Don Angut/ de M1~anda Velasco y Agüero, Cura propio de Sn. Juan de Cambeda, scnifi
co ... '.en 1704: la ptntur~, d~ las dos ymagones mobiblcs qe. son del Aposto! y Sa nto Anguel de la Guardia" ¡notas 
recoll1das do Libro fu de htbncn dt (,nmbedn, 1673; s/f (citado por LEMA SuÁ1tEZ; 199 1: 11 5, 116)]. 
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Os últimos tempos.- Dos séculas XlX e XX está claro que as f~rmas que levan j 
ou g ( + e, i), xa in icial, xa intermedia, tratan de represe~ ta.t· o s~n do. 10ta castelán (]ose, 
juan, jesús, A ngeí, Euíogio, Generoso, Jaime, Genís, Javier, Sergio, }airo Oll joel). c.an~o 
un j representaba un son disti nto do do castelán , m~smo se .chegou a subsrnuílo 
graficamente coa letra que representa a súa pronuncia aproximada (coma tal, en 

Yonatán) . 
As campañas de diversas asociacións galeguistas das últimas décadas d~ séc. XX 

pa.t·a a imposición de nomes galegos nos nenos e nenas non lograron entus1as~ar ~s 
veciños de Berdoias, pois nos bautizados dos úl timos trinta anos non aparece nmgun 
nome coa forma diferencial galega (fóra das coincidentes co castelán). . . 

Non obstante, se nos deixamos guiar estritamente pola documentación escrita, 
chegariamos a unha conclusión totalmente contraria, pois o último dos libros .de 
bautizados, 0 Libro X de Bautizados de Santiago de Berdeogas e San Pedro de Berdozas, 
iniciado 0 8 de decembro de 1977, presenta o texto das partidas en idioma galego e 
aparecen coas formas galeguizadas no só os nomes dos bautizados, senón tamén os 

dos seus pais e padriños. . 
Non sempre un documento escrito é fiel reflexo dunha r~al1dade, e este é t~n 

deses casos. Mentres que cando [alabamos dos nomes transcntos polo crego Joan 
Romero da Costa no segundo terzo do séc. XVll, chegabamos á conclusión de que 
obraba así non por unha ideoloxía protogaleguista senón porque respondía a unha 
rcalidade social cotiá, á vista das formas onomásticas galeguizadas de oficio nesta 
mesma parroquia polo párroco actual de 1977 a 2000, ¿teremos que concluír que 

sucedeu outro tanto? 
Non· obviamente non foi así. Se nos ativésemos ó papel, podiamos rematar o 

noso est~do celebrando unha fest iva eclosión rcpencina de galeguismo onomástico 
por parte de codos os fregueses de Berdoias, pois os nomes dos seus fillos .e filias, 
afiliados e aft lladas aparecen coas fo rmas diferenciais galegas. Como xa advernmos na 
lNTRODUCIÓN, completamos a nosa investigación documental escrita co testemuño 
oral do párroco actual, Ramón Romero, que non tivo inconve~ience en recoñccer 
a galeguización de oficio que foco de codos os nomes dos bautizados ~esde q~e el 
entrou a rexer os destinos da parroquia. Tsto supón que os Xosé, Xoan, Serxzo ou 
Henrique que el consignou nas partidas bautismais, no Rexisrro C ivil constan c~~s 
formas castelás correspondentes (jasé, j uan, Sergio, Enrique), e estas son as o~cia1s 
para os propios in teresados. Para o noso estudo só tivemos en conta estas últimas, 

desbotando as primeiras, por moiro que nos doa. 
Foi un acto quizais de exceso de celo que pretendía colaborar cun fin ben 

loable: a galeguización da nosa pouco galeguizada onomástica .. Con todo, esta 
acción reivindicativa do párroco de Berdoias quedará para a postendade como un ha 
das contribucións de membros da lgrexa galega á normalización do uso d? ~oso 
idioma, na acrualidade bastante escasas, pois nos momentos en que escribimos 
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esta in.stit~~ión segue am~sando escaso interese polo uso da lingua galega e pola 
galegu1zac1on da antropornmia 1

33 . 

Nas primeiras partidas do séc. XVII aventurabamos a posibilidade da existencia 
dun crego galeguizador dos nomes propios, quen sabe se tamén de ofi cio. Rematando 
o séc. XX volvemos acopar outro reitor cunhas pretensións semellantes, pero neste 
caso ternos absoluta certeza delas. Esta obra por forza tiña que ir dedicada a este 
párroco actual, Ramón Romero Canil, que coa súa acción puxo moitos grans de area 
para os nomes de noso perduren mil primaveras roáis. 

Finalmente, aínda que dixemos que no séc. XX non se rexistrara nas partidas 
ningún nome coa forma diferencial galega, iso non fo i tan certo, pois no ano 1940 
bautizouse na parroquia Campio Vil/ar, e en 1971 Campio Sendón. San Campio -
como santa Minia- foi un santo catacumba! cuxo corpo veu de Roma para Galicia 
a ?nai~ do séc. XVI:_r, ~ só recibe .culto de cerra importancia na nosa Terra, que 
nos sa1bamos: no conec1do sanruano da parroquia de San Ourente de Entíns, no 
concello de Outes. 

Cam~io é, polo tan~o, un norne ben galego, enteiramente de noso, que segue 
estando vivo na parroquia de Berdoias, e agardarnos que se propague non só nesta 

serrón en todas as galegas ó longo do séc. XXI. Sirva el de estandarte para 0 futuro. 

133 No~ esqueccmos as imporcanrlsimas contrihucións que ó esllldo da lin gua e ó impulso do scu uso fü:cron 1_ 

rano edcs1ásncos como Fr .. Martín Sarmiento ou o I~ Sobreira {séc. XVIII), Saco y Arce (séc. XIX) ou López Ferre;o, 
cmre. outros, ou na actualidadc cenos grupos de crisciáns progresistas agrupados en torno ás revistas Encrucillada e 
fmma. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Doc. l : Primeira partida de nacemento (lexible) de Berdoias. 

1607. 
"En veinte y uno de henero de mili y seiscientos siete yo P0 [Pedro] de Castiñeira Rector de San P

0 

de bordoyas bautisé una hija a gri(' [Grigorio] de barrientos y su mujer m" [Maria) Sanches que 
se llama Catalina fueron conpadres Domingos de monte Roso y mayor franqueyra muger de a/

0 

[Alonsol de lema y pot verdad confirmo ut supra. P0 de Castiñeira [asinado e rubricado) (Libro 
lo de Bautizados de Berdoias, 1607-1746, fol. 2 - o primeiro existente-, aº) . 

Doc. 2: Os fidalgos de Berdoias: Pedro, segundo filio de Alonso de Lema lI e da súa 

muller Maior Franqueira [de Castiñeira]. 

1608. 
" ... en dies y ocho días ( .. ) [folio moi estragado] de mitl seisrientos y ocho yo P

0 
de Castiñeira 

[bautise] a po ijo de alº de lema y de mayorfranqueyra su mugerfueron sus conpadres alverto de 
[ .. . ?)y rnatiña de gondornil muger de a/0 de Castiñeyra y por vedad lo firmo. pu de Castiñeyra" 

(Libro 1°, fol. 3, aº) . 

Doc. 3: Os fidalgos de Berdoias: María, primeira filia de Alonso de Lema 11 e de Maior 

Franqueira. 
1610. 
"En tres de agosto del ano de mill y seiscientos y dies bautisse a M 11 [María] hija de a/

0 
de lema 

y de mayor franqueira su muger foeron conpadres a/0 de castiñeyra y Ines de lema muger de mº 
[Martifio?) de costa. Y lo firmo P0 de Castiñeita" (Libro 1°, fol 4, r

0
) . 

Doc. 4: Os fidalgos de Berdoias: Teresa, segunda filla de Alonso de Lema 11 e de Maior 

Franqueira. 
1613. 
"En veinte y ocho días del mes de agosto delaño de mitl seiscientos y trese bautise a teresa hija de a/

0 

de lema y de su mujer mayorfranqueyra fi1eron conpadres a/0 de Castiñeyra y mayor nunes muger 
de frd0 • [Fernando?) do Carril por verdad lo firmo P0

. de Castiñeira" (Libro 1 º,fol. 5, aº). 
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Doc. 5: Os fidalgos de Berdoias: Martín, terceiro filio de Alonso de Lema 11 e de Maior 
Franqueira. 
161 5. 

"[En] diez y ocho días del mes de agosto del año [ deJ mil y seiscientos y quinse bautise a martin 
[hijo~ de alº d~, lema de bordoyas y de mayor [fran]queim su muge1· fueron conpadres [ ..... ] y 
catalma da [ ... ] [o resto, estragado] (Libro 1°, fo l. 6, aº). 

Doc. 6: Os fidalgos de Berdoias: Alonso (m.p .), cuarto filio de Alonso de Lema 11 e de 
Maior Franqueira. 
1617. 

"En ocho de julio del ano de mili y seiscientos y dies y siete bautisse a alº [Alonso] hijo de alº de 
lema y de mayorfi-anqueim su mugerfueron conpadres al0 de ante/o y Mª suares muger de alº de 
.... (?)por verdad lo firmo [asdo.: Pedro de Castiñeil-a]" (Libro 1°, fo! 7. aº). 

Doc. 7: Os fidalgos de Berdoias: Alonso (que morería sen sucesión ós 25 anos), quinto 
fillo de Alonso de Lema II (o segundo con este nome, pois o pdmeiro finara no mesmo 
ano do nacemento). 
16 18. 

"En nuebe dias del mes de setiembre de mili y seiscientos y dies y ocho años bautise a afo hijo de 
a/0 de Lema y de su muger mayor firmqueym fueron compadres Sancho lopes clerigo y Sancha de 
Lema muger de a/verte de monte Roso por ve1dad lo firmo Uoan Romero da Costa] (Libro 1 º; 
fol 9, a0 ) . 

Doc. 8: O fidalgo Alonso de Lema TI e a súa muller Maior Franqueira [de Castiñeira] 
fundan o Vínculo de Berdoias a favor de dous dos seus fillos, D. Pedro e D. Alonso (o 
2° e o 5°). 
1622. 

1. En 13 de Enero del año de 1622 Alonso de lema y Mayor Franqueim, su mugei; vecinos 
del lugar y feligresía de San Pedro de Be1doyas, por escritum que otorgaron por ante Cristóbal de 
Pazosº", Escribano de S.M. vecino de La fe!igresia de San Cipriano de Villas tose: 

Dicen que, por cuanto tenían por sus hijos legítimos, entre otros, d Pedro de lema y Alonso de 
lemt1, á los cuales tenían intención de mejomr en los bienes que abajo irdn señalados d los dos Por 
Mitad por el aJ:cto que les tenían y buenos servicios que de ellos habían recibido por lo que desde 
entonces para stempre les daban y donaban Los bienes siguientes: 
2. EL ~ugar y casa'.· de Berdoyas en que vivían y moraban con mas Los otros Casales, Lugt1w que 
ellos teman en el mismo Lugar de BerdoJ1as que labmban por si mismos y sus caseros. 

ltem Los Casales que tenían en el Lugar de Romar - EL Lugar de Casanoba -El lugar de Grixoa, 
segun que todos estaban sitos en fa feligresía de San Pedro de Bndoyas y todos Los demás bienes 

"' Cristóbal de Pazos, fidalgo e cscribán <la Stia Maxesrade, foi quen mandou ed ificar a casa de Scnandc 
parroquia de San Cibrán <le Vilasrosc (Muxla), que aínda hoxe se conserva. Esraba casado con María de Ler~1a Di~a 
de Muxía. Os Pa'lOs era unha r:lmilia fidalga soneirá, oriúnda do lugar de Pazos, parroquia de San Pedro de Vil~'. 
(acru_al concello de Zas), os seus mcmbros espalláronse por diversa.< freguesías das comarcas de Soneira e Nemancos: 
Bam1ro, Scrramo, Salto, Vimianzo, Vila.<tosc, Muxía, ere. (lvlARTÍNEZ BARBEITO; 1986: 606-608 / LEMA SuÁRE . 
2001: 115). z, 
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que ellos tenían al presente en la misma feligresía de Be1doyas entemmente, sin quedar reservado 
casar alguno, con todo lo anejo d ellos y perteneciente y todo lo demás que de allí adelante en ellos 

tuviesen, compmsen y mejorasen. 
Con más Le daban y donaban los montes, el P1-ado de Monte 1Vlay01; el Pmdo de Balsas Y 

Prados del Rego dos Podres, con las cargas y pensiones que sobre si tenían. 
E igualmente les hadan donación de la presentación de la Tercia parte sincm-a_de San Pedro 

de Berdoyas, por cuyo Patronato dicho Alonso de Lema y stt muger ilebaban la t~ma parte de _las 
heredades del Yglesario, que también donaban en dicha Escritura con la referida Presentactón 
del simple sin cura cuya Presentación siempre y cuando que acaeciere vacar había~ ~e hacer los 
dos Patronos, Pedro y Alonso de lema, sus hijos mejomdos y sus sucesores, la cual htcteren los dos 
juntos y conformes en el clérigo su pariente, habiéndolo, y si fiieren muchos y pasasen de dos que 
jitesen dentro del tercer gmdo con dicho Alonso de Lema, otorgante, jitese efe ellos el mas_~obre y no 
habiendo clérigos de esta calidad y parentesco, pudiesen hacer la presentación en otro clmgo que les 

pareciese. ( ... ) . 
3. y se entendía que no hiba incluido en dicha escritura de Mejora el Lugar de Boallo y bienes 
a él anejos, sito en dicha feligresía de Be1doyas que está abaxo de los Prados de Viiaseco y por el 
Río Gmnde hasta topar en el Río de Ponte Belfa, que es donde se parte la Jurisdicción del Conde 
de Altamim, en la jurisdicción del Abad de San Martín y por entre hasta topar con el Lugar de 
la Ermita de Santa Cristina y de allí por entre los términos del lugar de Vilaseco, todo aquello 

quedaba dentro de dicha demarcación. . 
y como ellos les perteneciese por cualquier Título, quedaba todo ello para el referulo Lugcir 

de Boallo, ansi montes, resfos, propiedades, agros, dehesas y todo lo más que tenía dentro de la 
referida demarcación, que todo esto se entendía quedarles reservado y exclul~o de_dich~ escritura 
de mejoml. Y todos los demas bienes que en ella Llebaban declamdos y teman. Sttos, mclus_os en 
fa feligresía de San Pedro de Be1doyas, hiban incluidos J' metidos en esta Esc'.·1tu1-a ~e me,101-a Y 
donación, que podían valer cada año 20 cargas de trigo de renta,. los cuales dtchos b~enes daban 
y donaban a sus dos hijos Pedro y Alonso de lema, ta1JtO que pudieses valer y rentar a lo adelante 

para siempre jamás. 
Con condición que cuanto á casas, eiras, huertas, nabales, cortinas y mas que espresan Y 

adquieren en dicho lugar de Be1doyas, quedaba á arbitrio de dicho_ Alomo. de l~ma, otorgante, 
poderla repartir á sus dos hijos pam sus viviendas como les pai-ectese y _bi~n visto le fu_er~ por 
Testamento, escritttm ó por memorial firmado de su nombre y por el repartimiento que ansi htctese 
se habían de contentar dichos sus dos hijos mejomdos, aunque fuese repartido al uno mas valor que 

al otro. 
y no haciendo en vida dicho repartimiento los llevasen de por mitctd. Y si dichos sus dos hijos 

mejorados ó cualquier de ellos hiciere alguna adquisición de bienes 1-afces en la refe~ida feligres~a 
de San Pedro de Berdoyas, foese para entrambos, pagando uno al otro lo que le debiese del precto 

delaro~m . . 
4. y todo lo que ansf comprasen y mejorasen en toda la espresada fe!tgresia de Ber~oyas, se 
entendiese quedar todo unido é incorporado d los bienes que les Llevaba donado y .ª.vmculado 
como si espresamente allí fue1-an declai-ados con todos los mejoramientos que en ellos h~czeses, todos 
los cuales querían y era su voluntad fuesen perpetuamente avinculados, y no se pudtesen vender, 
dai; trocai; donar; enagenar, ni cambiar, ni perder por ningun delito de Lesa Magestad, en cuyos 
vínculos habían de suceder siempre dos personas, y no más, que habían de ser los dichos Pedro de 

207 



Xosé Mª Lema Sudrez 

Lema y Alonso de Lema mejorados. Y despues de sus días el hijo mayor varon, que tuvieren, y no 
habiendo varón, la hembra, mayor de edad, y ansí ellos como los mds sucesores. 
5. Y no teniendo hijos, ni nietos legítimos en quien sucediere por línea derecha, sucediere en 
dicho vínculo y mejora, el hijo mayor que se hallare en dicho Alonso de Lema y Mayor Franqueira, 
su muge1; otorgantes al tiempo, prefiriendo siempre al varon á fa hembra y no habiendo d tiempo, 
hijo nin hija del dicho Alonso y Mayor Franqueira, en tal caso Los dos Patronos cada uno en su 
vinculo, pudiese nombrar Patrono de su descendencia que á ellos les pareciere. 
6 ( ... ) 
7. Capilla y Presbiterio 

Y es condición que dichos Pedro y Alonso de Lema, primeros llamados, habían de decir en su 
capilla que Los otorgantes tenían hecho é hicieron juntamente con el Coro de la Ygfesia de San Pedro 
de Berdoyas, donde eran feligreses, y en donde tenían su altar y Las Ymágenes de Nuestra Señora de 
La O y La de Nuestra Señora La Virgen .María, y en La misma Capilla tenían sus sepulturas, segiín 
fas habían dotado por escritura que había pasado ante Lope Vazquez, Escribano. 

En cuya Capilla y Altar los referidos Patronos Pedro y Alonso de Lema y sus sucesom para 
siempre jamás habían de mandar decir en cada semana dos misas rezadas, cada una con su 
responso, sobre sus sepulturas y dichas misas a honra y alabanza de las referidas Ymágenes que 
tenían en la citada Capilla. 
8 ( ... ). 
23. Y para que se cumpliere lo aquí contenido se pusiese un traslado de esta Escritura en el Libro 
de Hacienda de la Yglesia de San Pedro de Berdoyas y encargaba á los Señom Visitadores que 
la Visitasen lo hiciesen de esta Capilla por si estaba con la decencia que se requería y si tenia los 
hornamentos necesarios y todo lo mas aquí ordenado y si se cumpL!a con lo que por ellos queda 
dispuesto, en razón de lo cual hiciesen la averigut1ción necesaria y hacer cumplir todo ello d cota 
del usufructo de los bienes. 
24. Es en Instancia lo que comprende esta Escritura de Fundación, la cual se halla original en el 
Protocolo de Escritura de que dió fe Cristóbal de Pazos, Escribano de Su Magestad, cuyas notas 
paran en la feligresía de San Vicente de Vimianzo y está en el Protocolo del año de 1622 desde el 
folio 39 al 50 inclusives y la copia auténtica está en el Mazo de Fundaciones de Boa/lo y Berdoyas" 
(Copia manuscrita de M. CANOSA Mouzo, 1975, Cuaderno Primero de los Lemas, pp. 20-
29). 

Doc. 9: O párroco di que bautizou dous nenos pero esquece escribir os seus nomes, así 
como o dos padriños (si pon os dos país). 
1635. 
" ... mes de Setiembre de seiscientos y tr" y cinco batisse (. .. ) hijo a joan García que hubo de su 
muger Maria (. .. ) llamosse ___ fueron compadres mis feligreses yo el 
Rector le baptisse y les declare el parentesco espiritual y obligaciones y por ve1dad Lo firmo ut supra 
Joan Romero da Costa''. 
En dies de setiembre de seiscientos y tr" y cinco batisse un hijo a joan de Leis que hubo de su 
muge1; llamase fueron conpadres mis feligreses y les declare 
el parentesco spiritual y demas obligariones y por ve1dad lo filmo [ asdo.: Joan Romero da Costa y 
Leis]" (Libro 1°, fol 11 , r0 ) . 
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Doc. 1 O: Os fidalgos de Berdoias: Martín135, primeiro fillo de Martín de Castiñeira e da 
súa primeira muller María Sanches de Leis (neto de Alonso de Lema 11). 

1637. () 
"En veinte y nuebe de mayo de seisrientos y trn y ríete el lid0 

.... .. .. (?) Gonrales Rector de Sant ~e 
Olbeyroa de mi Licencia batisso a Martiri hijo de Martín de Cast" y de mal'la [Sanches de Le1s] 
sits padres, fueron compadres el que le baptisso y el ... (?) de Lema y Tareysa de Lema y por natural 
lo firmo [asdo.: joan Romero da Costa y Leis] (Libro 1 º,fol. 11 , rº). 

Doc. 11 : Visita Pastoral. 

1640. 
"Visto en Visita del año de J 640" [sinarura ilexiblc: "Yanez"(?)] (Libro 1 º, fol. 13, aº) . 

Doc. 1 2: Os fidalgos de Berdoias: Sancho, segundo fillo de Martín de Casti.Ííeira (e 

primeiro d a súa segunda muller María Alvares de Carantoña). 

1642. h h" d 
"En veinte y dos de desiembre de mil/ y seiscientos y quarenta y d~s cathe~hisse a Sane o lJº e 
Martin de Cast'' y maria [AJvares de Carantoña] su muger abzalo battssado don Sancho [de 
Lema] arcediano su tio que fae padrino y asi nos{ .. ?} a/os{ .. ?] con doña m11 de ulloa todos ve:L" 
destafr" y Lo firmo: joan Romero" (Libro 1°, fol. 14, aº). 

Doc. 13: Os fidalgos de Berdoias: María, primeira filia de Martín de Castiñeira e da súa 

segunda muller María Alvares de Carantoña. 

1644. 
[á marxe: Maria] . .. . 
"En honsse de otubre se seiscientos y quarenta y quatro cathachisse a m" [Ma:1a) hija~ mart1~ de 
cast" y maria aLvarez su mugerfueron compadres de Los (...) ~on pe:1·0 al(. ... ~ y antoma gs. avzaLa 
ba[tissado] ( .. ) lois de Lema su tío y Lo firmo [estragado] (Libro 1 , fol. 14, r<>) .. 

Doc.14: Visita Pastoral. 

1644. 
"Visto en la Visita de 1644" [asdo.: "( ... ?) Yillan ... ?"] (Libro 1°, fol. 14, rº). 

Doc. 15: Os fidalgos de Berdoias: Pedro, terceiro fi llo de Martín de Castiñeira (e segundo 

ull M , Al d c ~ )'36 da súa segunda m er aria vares e arantona · 

1647. 
f á manee: Pedro) . 
"en dies de julio de 1647 caticasse a po hijo del capitan martín de castiñeyra y de marta aLvarez 

m Sendo aínda novo, documcnrárnolo co nome de Martín de {ou da) Casriñeira, coma sc;u pai, pero d_espois 
cambhrfa os apdidos e pasará a chamarse Mt1rtf11 R"drlg11ez dt Leis. Todo un exemplo da fuc1hdade que 11na~ d~s 
fida! ~s de ~a;11biaren apelidos ó seu gusco. Herdarfa os vínculos de 13ercl?ias e 130~0 pasando logo. de casar a res1 ·~· 
nas ~edreiras {accual concello de Zas). Seda pai de Marftt Quiteirtt Rodngutz de Lm e avó de Rodngo Sancho dt lm 

(que volvería a Bercloias). 
u• Esta partida está no folio scguinte 6 da anterior partida, de tres anos arrás. 
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su muger avía/o batifado don garcia lois [de Lema] su tío que foe padrino delos catesismos con su 
mu[ger] ... [resto, escragado) (Libro 1°, fol. 15,a0 ). 

Doc. 16: Os fidalgos de Berdoias: Dominga, primeira filfa de Martín de Castiñeira. 
1649. 
[á manee: "Domª") 
"en dies de set'. de seiscientos y corenta {sic} y nuebe bautise a dominga ija del Cap"". martino [sic] 
de Castiñeira y mn a!barez su muger fieeron conpadres el Canonigo fi-an"' [garcia?} y luisa? De lema 
mugerdel( ... )?"(Libro 1°, fol. 15, rº). 

Doc. 17: Os fidalgos de Berdoias: Sancho de Lema, primeiro filio de García Lois de 
Lema e da súa muller Lorem¡:a Vermudez [de Castro] 137• 

1650. 
''En quatro de mayo de seiscientos [ytftffiltllt.t y 11) y cincuenta bautifo de mi licencia al bachifler 
alverto romero de leis a Sancho de lema hijo de Garcia Luis de Lema JI doña Laurenfa bermudez 
de que foeron padrinos Don Sancho de Lema y maria albares de carantoña bezinos de la felegrefia. 
[asdo.: Alberto Romº. de Leis] (Libro l 0 , fol. 16, a0 ). 

Doc. 18: Os fidalgos de Berdoias: Catalina, primeira filia de García Lois de Lema e de 
Loren~a Vermudes1

3
8

• 

1651. 
f á marxe: "Cacalina"J 
''En beinte y tres de otubre de seis cientos y cinq'" y uno catequise a Catalina hija de don garcia de 
lema y doña lorenza Vermudez avía/a bcttissado su abuelo el capitan joan Romero Vermudes que 
foe tanbien padrino de los exorcismos junta m" con maria de lema da buytureyra y lo firmo joan 
Romero da Costa y Leis" (Libro 1°, fol. 15, rº]. 

Doc. 19: Os fidalgos de Berdoias: Francisca, segunda filla de García Lois de Lema. 
1652. 
[á marxe: "ftancisca, hija de don garcia'J 
''En dore de otubre de mil y seyscientos y cincuenta y dos yo el brl [bachiller] Alberto Romº de Leys 
cura de Sta. maria de oyn, de lifecia del ( . .) juan Rom0 da costa y leys ]("delos beneficios de sto de 
berdeogas y Sn. P0 de be1doyas bauptice una hija de don garcia Loys de Lema y de su muger doña 
lo renca Vermudes:foe su padrino el Arcediano don Sancho de lema =su tío: y pn qe. conste lo firmo 
día ut sp"'. llamase fi-ancisca'lasdo.: Alberto Romº de Leys] (Libro l 0 , fol 16, aº)l39. 

w Esta parrida aparece no mesmo folio e inmediatamente despois da <le Francisca, filia de Gatda Lois de Lema, 
nada en 1652. 

1
·
18 l'arrida inmediata á anterior de Dominga (1649). 

139 F.sra partida at6pase inmediatamente antes eá <le Sancho de Lema (nado en 1650, dous anos allles), no mesmo 
folio 16, aº. 
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Doc. 20: Os fidalgos de Berdoias: Rosendo, cuarto filio de Martín de Castiñeira. 

1656. 
[á marxe: "Rosendo"J 
"En Dos de marro del año de mill y seiscientos y sinquenttt y seis años baptize a rrosendo hijo del 
capjf"' Dn. martin de Casffl. y su mugei- maria a/vares leis vecin~s dest~ ~·ª.fueron sus padrinos 
juan dias de Cee, y su muger dn. maria peres y declare la cognaczon espmtual ... [asdo.: Lorenro 

Fernandez] (Libro 1°, fol.17, aº). 

Doc. 21: Martín de Castiñeira "el mo~o"14º e Maria Alvares (fillos do capitán Martín de 

Castiñeira de Boallo), padriños dun bautizado. 

1656. 
[á marxe: "Simon'1 . . . . 
"En veinte y nuebe de Octubre de seiscientos y cinquenta y seis años baptize a stmon hl)o derrodngo 
martines y su muger marina rs desta fi~. fueron sus padrinos martin da Cast[iñeir]~ el mot¡o y su 
hermana maria a/vares hijos del capp"" martin da Cast[iñeir] n y su muger todos vecmos desta fi'n. 
y les declare el parentesco espiritual ... " lasdo.: LorenfO fernandes] (Libro 1 °, fol.17, rº) · 

Doc. 21-BlS: Visita pastoral. 

1657. 
"Visitado en 16 de mayo de 1657 años y el R( .. ?) retor ponga los assientos conforme al ritual 
Romano pena de excom°''. maiory de quatro ducados" [asdo.: [)''. Barreda]" (Libro l º , fol. 18, 

aº). 

Doc. 22: Os fidalgos de Berdoias: Jaxinta, terceira filia de M:utín de Castiñeira. 

1657. 
[á marxe: "Jasinta"] 
"En dies y sseis días del mes de agosto del ano de mill y seys cientos y cinqu~nta y siete años 
yoLorent¡o Fds. clerigo bisorector de san Pedro de berdoyas y natural de la san Cristobal de mallon 
(..) bautisse una infanta nas ida del Capitan martin de Castiñeira y de maria alb~res anbos 
casados y al presente vznos. de dha. fi'". de san Pedro de berdoyas puse/e por n~nbre }axmta_Jueron 
padrinos B""' dominguez vezino de la billa de c ... (?)y Taressa de Lema vezma de san mtguel de 

treos(..)." (Libro 1°, fol. 18, aº). 

Doc. 23 : Os fidalgos de Berdoias: Lorenza, cuarta filia de Martín de Castiñeira. 

1661. 
''En siete de hebrero de mil y seiscientos JI sasenta y uno yo Al0 de Ulloa, Vice R' de santia~o de 
berdeogas y Sn p o de berdoias di licencia al Dn. Antonio de balla~ares R" d~ san Ma::z~ de 
castre/o, pam qe. Baptizase y pusiese los santos a Lorensa, hija del cap1tan Martm de castmetra y 
de su muger Maria a/Barez de carantoña ( . .) jiteron sus padrinos Don Carcia Lois de Lema y su 
mugei· Doña Lorensa Bermudez todos de la fi.a de san Pedro de berdoias, y por verdad lo firmo ut 

suprn. Alonso de Ulloa"(Libro 1°, fol. 20, a0
). 

1•0 Filio primoxéni co do capitán de Boallo; aínda non cambiara o apel ido CastiJkira polo de Rodríguez de Leis. 
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Doc. 24: A primeira partida dun cura novo, Francisco Gómez de Ri b . 
dos habituais (despois será máis escueto)141. o oo, con máis datos 

Madriña: Mariana, filia do fidalgo de Boallo 
1662. . 

[á marxe: Catherina] 
'.l!ño de mi!L y seiscientos y sesenta y dos, dia Domingo siete de ma o o . "' . 
clerigo, Rector ~ropio de Los Beneficios curados de Sant:ago de Berd~g~ y~:: Pe~°.omz ;e .~iobo 
aciprestazgo [sic] de Nemancos, Bautire a Catherina hi;a de Rod" , ,, . e1 oyas, R d · ·¿ ':J 1tgo martmez y de Ma .· 
d: ;;;;;:~m:;/bº Y.~u~der v:~inos ~el Lugar ~a Boura Parrochianos de lc1 Parrochia de Sn. Pe~:: 

J t a ie_¡-eri a ivaturaies desta tterra faeron pad" Ch . b ¡d. 
cassado y Mariana [sic] Aíbarez soltera hija del ca' ª". Martin';:os .r:sto. tl a Toxa hom_bre 
y parochianos dela fr". y areferida natttraÍes dela !Ísma Patria D ~a~t~ney;'tl y su muge1; vecinos 
Francisco Gomez de Riobo] (Libro 1 º, fol. 20, rº). . ec aie es e parentesco ... [asdo.: 

Doc. 25: Visita Pastoral. 
1662. 

· .. v' taes. J 1 ro o, ro .2 1, aº) . "Visitose en 30 de Se'P'· de J 662 [asdo · "uau' ?'~ (L'b 1 e l 

~6º~4.26: Os fidalgos de Berdoias: Angel Martín, quinto fillo de Martín de Castiñeira. 

[á marxe: Angel] 
"En cin~o de marzo de mi!L y seis cientos y ssª. y quatro yo Dn. Fran'º. Gomez de Rioh . 
de Santiago de Berdeogas y anexo Bautice un niño hijo del capitan Martin á C . ~ºº Rect01 

~a~;~::;zfe Ca~tintdo~a su Jmfauger a quien pusse de nombre Angel Martin flte ;;~~z:-ae{ ;: 
. e ema rce iano ae ss'ª Iglesia de el S"' Sant. d. d l . 

[asdo.: Francisco Gornez de Rioboo] CLibro 1 º, fot.23, aº). iago y por ver, a o firmo ut supra 

Doc. 27: O primeiro bautizado co nome de Joseph 
1670. . 

"~n dies y nuebe de marzo de miíl y seiscientos y setenta yo Fran'° Gom R. b B . . ~ 
hqo de juan de Le s Ma R . · ez tO oo auttce un nmo 
Rodrigues y Maria ~e~ma d;~~~·e7ug;1 a qn. pusse. ~ombre joseph, faeron sus padrinos Andres 
son vecinos de Sn. Pedro d; Berdov:: eJopnadrentes.co :pintttRal y demas efectos deste sacmmento, todos 

J , ª' e assim sov ectory lofirm [ d r: . G 
y Riohoo] (Libro 1 º, fo! 32, aº) J 

0 
as o.: rranmco omez 

Doc. 28: Os fidalgos de Berdoias: o párroco do ano 1673 (Fr . G , d . 
esquece pasar ó Libro 1 º a partida de bautismo de Alonso :c~co omez e Rioboo) 
partida pásase no Libro 2º (1746-1818) . . ema y Carantoña. Tal 

d 
uns 01tenta anos despots 11 1752 d . 

e que o párroco Joseph de Cervi ón lo ifi '. o ano . , espo1s 
arquivo dun escribán de Santiago. g grase cert car o bautismo do mterfecto no 

141 T; . b l . ' en m01 oa cera esce crego ou o seu escribán; a<lcmais hai unh . . . 
minusculas, cousa rara na época. ' a case pcríecca observancia das maiúsculas e 
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1673. 
"La partida de Alonso de Lema, hijo de Juan de lema y Carantoña y de Maria Rodriguez, 
perten". a el año de 1673, esta ene! libro nuebo, fol. 13 y 14" [interpolación de oicenra anos 

despois, escrita polo párroco Joseph de Cervigón] (Libro 1°, 35, aº). 

1752. 
[á marxe: "Bautismo de Alonso de Lema y Carantoña en el año de 1673 'j 
"Certifico yo, dn. joseph de Cervigon, Retor y cu1ti propio de las fras. de Ss". tiago de Verdeogas, y 
Sn. Pedro de Ve1doyas Que no haviendo aliado Razon, en el Libro de Asientos de Bauptizados de 
la Parrochial Iglesia de San Pedro de Verdoyas del Asientto, del Bauptismo, de Alonso de Lema, 
y Carantoña, hijo lexitimo, de Juan de Lema y Carantoña, y de Maria Rodríguez, vezinos que 
faeron de dha. fiti. de Ve1doyas, pasé en virtud de Autto y Comisión, de su mrd. el señor Provisor 
de este Arzovispd•. de Santiago, a rrezivir imformazion pr. ante ss''º. de mi satisfazion, su fecha de 
dho. Despacho, en la ciudad de Santiago a Quinze de Marzo pasado deste año, y de ella, me consta 
que dho. Alonso de Lema y Carantoña, se ha Bauptizado en la Parrochial Iglesia, de dha. fra. de 
Ssn. Pedro de Verdoyas, solemnemente, el dia veinte y tres de Henero, del año passado, de mill seis 
cientos, setenta y tres, pr. Dn. Fran'°. Gomez de Rio Bolo, cura que ha sido de dhas. feligrisias, que 
fueron sus padrinos, Juan de Leis y Dominga Paz su muger vezinos de dha. fra., y que el mismo 
Alonso de Lema y Carantoña, se ha passado a casar, en la Villa de Zee, con Elegna Maria Lopez 
Docarrill y Rodriguez vezina de ella, y pª que conste emvirtud de dicho Despacho, y comisión lo 
firmo estando en la casa retoral de la fra. de Santiago de Verdeogas a seis días del mes de Mayo año 
de mil! setezientos cinquenta y dos. joseph de Cervigon" (Libro 2° de Bautizados de Berdoias: 

1746-1818, fol. 13, r0 -14a0
) . 

Doc. 29: As partidas do séc. XVII son moi escuetas: soamente o nome dos país e dos 
padriños, sen indicar sequera se uns e outros son da parroquia ou de f6ra. 

1671. 
"En honfe de jullio de mi!L y seiscientos y set". y uno yo Francisco Gomez Rioboo Rr. de Sn. Pedro 
de berdoyas Bauticé una niña hija de Alonsso de Alvarellos y de su mujer Cathª. de Canossa ala 
qua! pusse nombre Cathª. fueron padrinos Andm Rs. y Mª. de Lema a q"'. declaré parentesco 
spiritual y mas obligaciones y lo firmo Francisco Gomez Rioboo" (Libro 1°, 33, rº). 

Doc. 30: Visita Pastoral. 

1672. 
"Visita del año de J 672. 
En once de Sep'. de seis'". y setenta y dos se revisaron estos asientos y se m[anJd" al !?". diga los 
nombres y vecindad de los Padres y Padrinos del bautizado y Les advierta el parentesco y obliga°". 
de La dotrina lo diga en la p[arci]dª y cuando dho ( .. .)" [sinacuras ilexibles] (Libro 1°, 18, r

0

- l 9, 

aº). 

Doc. 31 : A finais do séc. XVII, un novo crego procura indicar se pais e padriños son 
veciños ou non da parroquia, pero aínda non se indica o parentesco cos bautizados. 

1692 
[marxe: "Mª. '1 
"En quinse de febr0 . de mi!L seis s'". y Noventa y tres yo Antt". Montoto Cura y lf'. de Santt". de 
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Ve1deogas y Sn. P0. de Ve1doias su anexo baptisé solemnemente una niña hixa Lexitima de Fran'°. 
M[artme}z y de Alver~a do Santos vz". de Ve1doias puse/e nonbre Maria fueron sus padrinos 
Leandro Peres.J.Antoma de Lema vz". assi mesmo de dha. fra. de Verdoias a quien declare el 
par:ntesco esp1~:1tual y las dem~s obligaciones que tenian y pn que conste lo firmo dho. dia mes 
y a)no ut supra [asdo.: Antonio de Montoto, primeira partida desee crego) (Libro 1 º, fol. 37, 
aº . 

Doc. 32: Partida indicando o parentesco dos padriños coa bautizada. Persistencia da 
dualidade de formas nalgúns nomes (Andrea/Andresa). Nalgunhas partidas aparece á 
marxe unha cruz potenzada ou de Malta, o que debe querer indicar a rápida morte do 
bautizado. 
1695. 
[á marxe: '/l.ndrea'] . 
"En 1 O de Julio de 1695 el LiZÍª. Dn. Fran'ª. de Leis y Camaño presbítero con Lizrt. mia Batis6 
una niña hixa !ex'"". de !gnario da Toxa y de Dominga Rodriguez su mug. ala qua/ puso por nr. 
Andresa fueron sus padrinos }i~an de Leis su abuelo y Xacinta Rodríguez su tia a los qua/es declaro 
el parentesco ... [asdo.: Antonio de Montoto] (Libro 1 o, 40, aº). 

Doc. 33: Nalgunha partida, nin aparecen os padriños. 
1696. 
[á marxc: "Xpt'"'. Rosa'] 
"En 13 de enº. de 1696 chatechisse una niña hixa !ex'"". de P0 . do Gesto y de Antonia de Leis su 
muger y la avia baptis~~o por nesefidad en Cassa Castiñeiras hubo pr. m' . Xptina. Rosa al qua! 
declare el parentesco spmtual y obligacion que tenia y pª. que conste lo firmo dia y año ut supra 
[asdo.: Antonio de Montoto] (Libro 1°, 40, aº). 

Doc. 34: Pillo de solteira, bautizado co no me do pai ( ·recoñecido por este?). 
1699. e 

[á marxe: ''Ds0
'] 

"En 20 de Abril de 1699 Baptisse una niña hixa de M" de Ve1dulfas soltera del fugar de Grixoa y 
su p' de la fi'ª de fi'ixe llamado Ds0 • fi,g_:1ras Al qua! puse por nombre Domingo fiieron sus padrinos 
Anei::. Mendez not<': y Juana de Lan~o soltera vz". de Verdeogas a los qua/es declare el parentesco 
(..) [asdo.: Antonio de Montoto] (Libro 1°, 43, aº). 

Doc. 35: Ás veces só aparece o nome do padriño. 
1700. 
"En el mismo di~ mes y año 7 de marª de 1700 Bautisse una niña hixa de Franro. Gonfales de 
Seoane y de Mana dos Canpos su mug. a la qua! puse por m'. Anfttl. fue solo padrino Domingo 
de Canos~a al qua! declare el parentesco y obligacion y pª. qe. conste lo firmo ut supra. Anttª. de 
Montoto (Libro 1°, 43, rº). 

Doc. 36: Disposicións do Visitador Pastoral no tocante á correcta redacción das part·d . 
,. "d d ( 1 as. 

mais cot a o menos omisións e interpolacións), escribir as datas con letra etc 
1703. , . 
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"Visitose este Libro y asientos de Bautizados en primero de junio de mili Siettez" y ttres pr su mi 
el S"'. LiZÍª D" Pantaleon de S1 Mii y Pedrosa, chanttre Di( y Canº en/a S'". Ygl" de!)• Y Visif'. 
gen' deste Arfobisp"º y manda stt m111 que el cura aío adelantte ttenga mas ci~ydado ~ue asta aqui 
en escriuirle sin omitir ni intte1polar algª partida y ttodas ellas por Letra, sin guarismo a~gu1wy 
quando otro sacerdotte le escware, y de su orden baptizare finnar~n ent~·ambos Las partidas ~m 
dejar blancos ene/las ni nombres ni apellidos delos P[ad r)". y Padrinos ru ottra cosa q. condiqere 
al conttextto enttero de la p[arri]d•. de suerte q. una no dependa deottra ttodo ello con nueba luz 
y claridad pena de excomunion m'"'. y ape1'Civimi0 • q. sera castigado y devajo de dhas ~ens[su1]"'. 
denttro de dos dias dela dha. fenecera La partida ultima de Baptizado q. esta en la pnmn plana 
de fas cinquenta y cinco, que comienza en Diez de mº [¿marzo?) .de mill Seis:t'' y noilª y c~nco = 

y lo mismo fenezca( .. ?) la p""· ultima dela prim" llana de La º1ª• numero cmquenta y siette q. 
comienza en ( . .) = Y Lo mismo llenara los blancos delas pd". primera y segunda dela bue/ta del 
folio cinquenta y nuebe, poniendo y escriviendo ene/La los rw"!bres y ape~Lidos delas p[e~so]n"'. que 
asisttieron y fueron padrinos en los baptismos que ellas mencionan= [asinado: San Migue~ 
(Libro 1°, 46, aº [con letra: "sesenta y seis")). 

Doc. 37: Primeira partida despois desta Visita: xa se levan a cabo algunhas das 

disposicións. 
Nome da bautizada pola onomástica do día. 

1703. 
[á marxe: "Michaela") 
"En z!'. y nueve de Spf. de mili siette ss"'. y tres baptisse una niña hixa de Juan P~ix el mofo Y 
de M" de Condomil su muger La qual hubo por nombre Michaela fu eron sus padrinos Pedro de 
Agullúro y Josepha Ii·illo a quienes declare el parentesco espiritual y obligaciones qe. tenían Y pn 
qe. conste lo firmo dia y año ut supra. Antonio de Montoto" (Libro 1 º , 46, rº). 

Doc. 38: O vicerreitor Juan López Freire semella querer introducir maior cantidade de 
datos nas partidas có párroco Antonio Montoto: se os pais son da parroquia ou de fóra; 

de qué lugar da parroquia son uns e outros, etc .. 

17 13. 
[á marxe: "Rosalía'1 
"En nuebe de jullio deeste año de Seteci°'. y trece como vicecura baptice sofemn". una niíía hija le~"" . 
de Rosendo A/vares, y de Alverta dos Santos su muger ve:t". de La Piedra del Flaire: llamase la mña 
Rosalia, fue su padrino Bias Trillo vzº del lugar y fr' de Berdoyas ~ qn. ~vise dela cognaº". spiritual, 
y oblif". de la doctrina xptiana ( .. ) lasdo.: Francisco Lopez Freire] (Libro 1 º, 65, aº). 

Doc. 39: Unha filia de pai incógnito e de muller 'fatua'112 que descoñece o seu apelido. 

¿Bentura: un segundo nome ad hoc? 

17 18. 
[á ma.rxe: "Francisca Venttmi'1 143 

"'fachendosa, presumida, que fai ostentación ridícula da súa supcrioridadc. 

14J Nas ourras parcidas non fi gura o apclido, nin á marxc nin no ccxco. 
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'1!,n ocho de Junio de miLL siete ci"'. y dies )' ocho Baptise una niña hi 'a de una 
d1Jo l~amarse Ant. onia y que no sabia su apellido y dijo ser vzª del L:ur d. fi ':1!'K· f,tua que 
Mora1me su Padre · ' · · ,,.. e tmmeo ue coto de 

A d. . d. C mcogmto a quien puse por nonbre Francisca Bentura fiieron sus padrinos l 
Y n resa e anosa vºs. desta ji·n Pª ue f. fi . . Juan 
leis )' Caamaño" (Libro l o 68 .!) . q conste o imo dho. dia mes y Año ut supra. B1"" de 

, , 1 . 

Doc. 40: Visita Pastoral: orde de corrixir certas deficiencias nas partidas 
1720. . 

"En fa feligresía de Santiago de Ve1deogas, a veinte dias del mes de ma d. lL , . 
El /Íf''°. 5". mtl. D. Luis de Salcedo y Az A . b º J • 'JO e mi setté'. y vemte 

. . . cona, l'ZO rp . ue Santiago del Conssº de S M. 1 
contmuando su Vtmta General y personal, la hizo de fas partidas de ba tizad. d. . u ~t . 
de Sn. Pedro de Berdoyas y haLLo Su lit''" falta , d.'h ':P os este libro y felzgrª 

d J ' · n 1a a. entera en atuunasy la n tz 1 J 1 
pa res ue los baptizadosy si Los bah tiza J 1 o a 1ra1eza ue ws 

r uos son, o no, so1emnes mando S 1 flt'"n ¡, d. ¿ ::.::fª todo con claridad, y distinción y fo firmo. Doi fee. 'Luis A/:l'•.
1 

de S~n~;;g:~ (~~b;oa~~~ 

Doc. 41 : Confusións, esquecementos e trasacordos nalgunhas t.d 
1721 par 1 as. 

[á marxe: "Pedro'J 
"En veinte y cinco de AbriL d~ mil 5ietr cie,,,os J winu .runo r . da . 

. ¡por encnna liña] na1·io ¿· ¿· J Ab ·¡ 
naz10 un niño que bantise el día onre J ¡ h .. J r 1go en 1es ue rz 

r r ue mesmo mes l)O ue Domº A Lf. · . d. M. · 
su muger a quien puse de nonbre Pedro fa d . I t '.gu euo y e ana Sanches 
fa feligmia de S' Tiago de Ve1deogas ( ... ) "~~:tr: ;·:~;~, ::; Dn. Pedro Vasques presvitero vzº de 

Doc. 42: Co novo crego Ignacio Garcí 
l.d a aparecen na marxe e no texto da p tid 

e ape I o do neno bautizado (leva o do p .) d b . ar a o nome 
,. ai ou a nena auttzada (leva 0 d ·) D 

pouco mais de un ano (de 1722 a 1724 ( . d a nai . urou 
sen apeüdos). A partir de 1724 tam , a part1r estedano volveranse escribir as partidas 
os pais. en van aparecen o os lugares de onde son nativos 

1722. 

"[á manee: "Symon de Canossa'J 
"En doce de Nobiembl'e del Año de mili siette cient . . 
mismo dia hyjo de Thome de Canossa d. M. . . ;.s ~ vemte y dos Bautise un niflo que nacio el 

sus padrinos faeron, Symon de Passos, :A:dres:~: Jan~:~~:ts~le el nonbre .'Symon de Canossa, y 
el parentesco, y obligaciones, y P" qe. conste lo firm dh ¿· 'Zmos de:_ta feltgr" a quienes de ciare 
(Libro 1 º, 7 1, rº). o o. ia mes y Ano ut supra. lgnacio Garcia" 

1724. 

[á marxe: ':Antonia de Lema'J 
"En veinte y ocho de Setiembr d. ·1 · · . 
lexitima de Alberto Perez y A:dr:s:~ s~tectentos y vemte y quatro nacio y Bautise una niña hija 

por nombre Antonia de lema( ... )" (L~br:~:~;;:~;~ vezºs. desta Parroquia de Berdoyas. Pztsele 

Doc. 43: Visita Pastoral. 
1726. 
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"En fa feligl'ª de 5'1• 'llago de Verdeogas a i/'. de junio de mil setet"'. i/'. y seis el /Ít'"". S1: Dn. 
Miguel Herrero Esgueba mi S0 1: Arzbpo. y S0 1: de fa Ciudad y Arzbpdo. de Santiago del Consejo 
de su Mag'. su Capellan Maio1; continuando su Visita genrl. ( . .) las partidas de Baptizados de este 
libro dela fi'a. de Sn. I'edm de Be1doias, y mando al cura cumpla en estas lo q. le queda mandado 
en el libro de Ve1deogas. Así lo mando su 'flt'11

" . y firmo doi fee. Miguel Arbpo. de Santº. (Libro 
1°, 75, r0

) . 

D oc. 44: Visita Pastoral (a Santiago de Berdeogas). 
Interesantes disposicións: bautismo solemne ou privado, fillos lexítimos ou ilexítimos, 
aldeas dos pais, sinatlua conxunta das partidas, etc. 
1726. 

"En fa feLigr" de S1
• Tiago de Verdeogas a diez y nuebe de junio de mil setet"'. i/'. y seis eL !Lt'11º. 

S1: Dn. Miguel Herrero Esgueba mi 5°1: Arzpo. y S0 1: de la Ciudad y Arzbpdo. de Santiago del 
Consejo de su Mag'. su Capellan Maio1; continuando su Visita genrl. y personal reconocio las 
partidas de este Libro de Baptizados, y mando aL cura exprese en todas si eL Bapt'"º. fue solemne, 
o pribado, y si los Baptizados son hijos legitimas o no, los luga1·es o Aldeas donde son vezinos sus 
Padres, qe. en todos ponga la fecha entera de día, mes, y año qe. quando otro sace1dote haga el 
Baptismo firmen ambos las partidas, y aviendo visto su Ilt'"n. qe. desde eL principio del año de 
i/'. y tres solo consta haver echo un Baptismo el Cura mando su !lt,,,n. qe. en adelante dicho Cura 
administre por si este y los demas sacramentos, y qe. solo en ausencias o enfermedades lo k [¿] de 
otro, así lo mando su lit'"ª. y firmo doi fee. Miguel Arbpo. de Santº. (Libro l 0 de Bautizados de 
Sanriago de Berdeogas, fol. 91°, r 0 -92, a0 ). 

Doc. 45: Castelanización do apelido Afonssa dunha partida a outra. 
1728. 
[á marxe: "Maria'] 
'/1 siete de junio de mi!L sietecientos y veinte y ocho, nacio, y Bautisse solemnem". una nifla a quien 
pusse por nombre Maria Anttª. hija lexitima de Andres I'erez y Christina Paz. Sus padrinos foeron 
Bias Ti-illo, y Antt". Afanssa; declare/es parentesco ... [asdo.: "Ignacio Garcfa'] (Libro 1°, 77, r 0 ) . 

1728 (partida seguinre) 
[á marxe: 'í1nft0'] 
L1 treze de julio de siettecientos y veinte y ocho nacio, y Bautisse solemnem". a un niño a quien 
pusse por nombre Antonio, hijo lexitimo de GiLLelmo de Canosa, y Maria de lema del Lugr do Rego 
dos Podres desta Parrochia; sttS padrinos fi1eron Bias Tryllo, y su muger Antonia Alonssa, del fugar 
de Be1doyas. Declare/es parentesco( .. ) [asdo.: '1gnacio García'] (Libro 1°, 77, rº). 

Doc. 46: Visita Pastoral. 
1729. 
"En la Ji"". de S' Tiago de Berdeogas a cattorce días del mes de junio año de mili siettezientos y 
ti'. y nuebe, el D"'. D. Gregorio Posse consultor del Santto Ofizio de Inqq". deste reino y Visitador 
g[ene1}"1 deste Arzovisbado de Santiago p1: el Ilt'''°. señor S 1 joseph del Yermo Santivañes Arzobispo 
y Señor de todo ello del Consexo de su Magestad. Continuando su Visitta g". y personal reconozio 
las parttidas de bauptizados antte1". dela Ji'ª de Sn. Pedro de be1doyas y fas ha/Lo en Bastante 
forma aprobolas su m111

• y manda lo continue como asta aquí, el cura y cumpla con el Autto de 
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-
ViSita deL lLt'"º. señor EsfTueba asz' i d. ' fi 

6' ' tO IXO irn . 
l º, 78, rº). y io de que doy fee. [sinacura irrccoñecibleJ (Libro 

Doc. 47: Nai e pai solteiros (non . di 
1736. se m ca que casasen con posterioridade). 

f á marxe: "Domingo Pascual'] 

"En veinte de Mayo de siete [cientos} y treinta seis nacio . . 
por nombre Domingo Pascual. hl)"o de S 'P .. y D' 'y BattttSSe so Le. m". un mño a quien pusse 

0 J S. ' ry, nana osantos de Sta Ch · · h d. 
vez ue n. Martin de Castre/o t.tmbos soL• . " d. . fo' . . rtstma y ryzi ro de Curras D ' .e1os ra rmos C'ff, ¿ 

osantos soltera de dho. lugar declare!. L . ~ron z e mo de Caamº y Dominga 
es e parentesco. lgnacto García" (Libro 1 º 88 ·º) 

, ) 1 . 

Doc. 48: Co párroco Joseph de C . , , 
b . erv1gon empezase a anotar á . 

os aut1zados que morreo párv l ( ) marxe, s1stematicamente 
1740. u os m.p . . ' 

~,á mar~e: 'Joachin /murió en/ Abril de 1740'] 
'En vemte de Marzo del año d 'f ' v.· d. e mz sett". y quarenta, Dn Juan A ,.. d L . -
zcecura e estos Beneficios por nombra ,. D · ran · e mares Presbytero 

de elfos, le tengo hecho, Bautizo solemne:'~ que(º¡, ,n'.Jo~eph de Cervigon Cura y Rector propio 
· ¿· h · en ta gtesza ue Be1dovas ·-

mismo ta, ijo le¡('". de lignacio Paez y de C' t..1 ¿· J .r a un nmo, que nacio en el G .. J J , a na tna uos gos . 
n;oa ue u'ha. /eligr". de Berdovcts p•1so' re ' h' . su muger vecmos de el luuar de 

D . J ' • ie nom . Joac m fit . d. . 6' 
onunga dos Santos solteros vecinos d. ' . ·¿· . ' eron sus pa rmos Juan Mrnz., y 

d. bL . . ' e ta misma fe tgresza adve ·t 'f. I emas o tgactones; y para que conste f. fi . [ ' , t es e parentesco espiritual, )' 
LiñaresJ (Libro l º, 94, aº). o imamos asdo.: Joseph de Cervigon. Juan Francisco de 

Doc. 49: Visita Pastoral do bispo de A , As 
Roque, fundadas en 1680 na ermida dv~en. R capelanías do Santo Anxo e a de san 
Cas4tiñeira e a súa esposa María Álvareze an oque (Boallo) polo capitán Martiño de 
17 l. . 

"En la fi'" de Santiago de Berdeogas a diez y siete dias del mes d. . - . . 
y uno, el flt''" . señor Dn. Lorenzo d. Tt. . •" . e Jumo ano de mtlf siette". qua renta 

. Id. e aranco y IYiusauneta obist>o de A . ·¡· 
genera e este Arzovispado des•. por el lit'"" - . D r. varen auxt zar y Visitador 
A . . seno1 n Mar/ fszdro O M. 

rzovtSpo y señor de el, reconozio las q'"' d. B . d. . . rozco anrrique de Lara 
aprueva su lit'"". y firrno, de que doy fe L ~ aut;z; os antece~ent~s dela fi'" de Berdoyas las qe. 

e. O/enzo >po. Avaren (Libro l º, 96, r"). 

"Quaderno 16 Visita del Arcip,.o de Ni h. 
1741. . emancos q. zzo eL !ftmo. S". Obpo. de Abarén. Ao. de 

San Pedro de Berdoias == Anexo == 6 
En dho. Dia [1 5 Junio 1 7 4 J J visite esta yglesia fa ca illa . 
aseado, especialmente el retablo tien 3 ¿· J ~ mayo1 de bobeda, el cuerpo faiadoy todo 

L'/a ' e ca tces ue ptata ornat d. da d 
casu . de Damascomoradoy ve1de qu J'ó h , os e se e todos tiempos, menos 

f. fi L ' e se manu, azer una para b . 
que e 't1 ta, y que componga el atrio cerránd. f. b . am os tiempos, como sacristía 
renta 15 /errados de trigo, albas, y sepultu o e con f. uen muro, ropa blanca tiene suficiente, y de 
Cura- ¡ . D r. ras, y en a canee 1288 rn 
-~· - e .mismo n. Joseph de Cervigon, que fo es de fa matriz 
Cape/lama- La deL Santo Angel de fa Gua1dia y San Roque, fo. ndada ' '''la -' . 

en ta capu, ue la mtsma 
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advocacion por el capitán Mrñ. [Martiño] de Castiñeira y Maria Aibarez A1ío de 680 con una 
misa semanaria, no parecio el capellán ni se save quien es, mandóseLe poner embargo en los bienes. 
Vale: dha. Capeii". No es colativa; es ... ? lega=. 
Aniversario= El fundado en el año de 580 pr Sancho de Lema, y Theresa de Lema su muger, está 
en Los Libros instrumento de el, pero de otros. que fundaron sus sucesores, y que en todos componen 
cinco misas semanarias y seis cantadas al aiío, no están los instrumentos mas específicos, y pareze 
que Dn Rodrigo Pardiñas, señor de Viifa1de.fi•mcos, paga la mitad de estas misas, corre el Cura con 
ellas, y certificó haverlas dicho, y de la otra mitad de las rezadas, que están a ac1go de Dn. Sabcho 
de Leis, señor de Boaiio, no Le consta al cura estén dichas, y se fe dio jurisdizion al cura, para que 
le obligue con censuras, a que le manifieste recivos de sazerdotes. 
Sazerdotes= Dn. Juan Fran" . de Liñares ordenado de 31 a titulo de Patrimonio, que le tiene 
bueno, y Lo pasa bien. Es confesor y vizecura aprovado de este anejo, donde vive, y de fa matriz. 
Cofradías= La del Sacramento, componese de 8 ferrados de trigo de renta, caridades, t ganado 
yegua/, J' en alcance, 2035 rrs. 6 mrs. = zera 30 libras =La de Sta. Christina compónese de ferrado 
y medio de trigo de renta, caridades, y petitorio, y en el al{canc}' 918 rrs 6 nrs. 
Libros = Bauptizados, Casados y Difuntos y tambien = = ( . .). 
Hermita= La de Santa Christina, necesita algzln reparo, mandose hazer a costa de La cofradía 
que está situada en eiia" (ARQUIYO HrsTÓRJCO DIOCESANO DE SANTlAGO; carrafol 1266: 
Vis iras ... 1741). 

Doc. 50: Bautismo de necesidade e repetición da cerimonia do bautismo. 
1743. 
[á marxe: "Andres / murio /este/ parbufo'1 
"En quince de Henero de mil setf'. y quarenta y tres, yo Dn. Joseph de Cervigon cura propio de 
las feligresias de Santiago de Be1deogas, y Sn. Ped1·0 de Be1doyas, su Anejo, bautizé solemnem". 
sub conditione un Niño, que nacio el día antecedente, hijo ieg'10

• de Domingo Posse y de Ciara 
Rodríguez vezn01

• de el lugar y feLigr" dha. de Be1doyas, puse/e nom". Andres, fue su padrino in 
solidum Andres Posse, su Abuelo Pciterno, quien fe echo agua luego que nacio, y no constandome 
aver pronunciado fas palabras de la forma como debia, reyteré el bautismo; advertí/e La cognaé"' . 
espiritual y demas obligaciones, y para que conste lo firmo. ]oseph de Cervigon" (Libro 1°, l 00, 
aº). 

Doc. 51: Visita Pastoral. 
1745. 
"En La fi'" de Santiago de Berdeogas a 12 días del mes de mayo año de 17 45 el Liz'•. Dn. Joseph 
fran'º. Lossada y Quiroga Canonigo Mal de la Sta. Ap'". y Metropo". fgles" del 5"'. Santiago 
Visitador Generl. de este Arzobpdo. por el [Íf"". So1: Dean y Caviido sede vacante continuando su 
Visita General y personal reconocio las partidas antecedentes de Baptizados de la fr" de Sn. Pedro 
de Berdoyas, las que haiio en buena forma, y las aprobo su merced fo firmo de que doy fee. Lossada" 
(Libro 1°, 106, a0 ). 

Doc. 52: Os fidalgos de Boallo: Luisa Francisca, primeira filla de Rodrigo Sancho de 
Leis e da súa esposaJosepha Vicenta de Santiyán y Vald.ivieso. 
1749. 
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[á manee: "Luisa Fran'ª'1 

"En la Parrochial lglesia de la feligresia de San Pedro de Berdoias Aneja de Sant". de Berdeogas, a 
veinte dias del mes de octubre del año de mil setecientos quar". y nueve, yo D''. }oseph de Cervigon 
cura propio de ellas, bautize solemnem". una niña, que nacio fa noche antecedente, hija legitima, 
y de legítimo matrimonio de Dn. Rodrigo Sancho de Leys y Vermudez, y de D11 Josepha de Santiyan 
y Va/divieso, señores del Coto de fas Ed1-eiras, y ve:<f' del fugar de Boa/lo de esta feligr" puse/a nom" 
Luisa Francisca, fue su Padrino insolidum Dn Andres de Va/divieso softn Cavfflero [sic] de Malta, 
residente en esta feligr" a q". adverti fa cognacion espiritual y demas obligaciones; y para q'. conste 
fo firmo. joseph de Cervigon" (Libro N uevo (2°] de la Iglesia Parroquial y feligresía de Sn. Pedro 
de Berdoyas, 1746-1818, fo l. 7, r0 ) . 

Doc. 53: Os fidalgos de Boallo: Antonio Bartholomé Luis, segundo filio de Rodrigo 
Sancho de Leis. 
1752. 
[ á marxe: ~ntº Bartth"". Luis'J 
"En la Parrochiaf iglesia de Sn. Pedro de Be1doias Aneja a fa de Sant° de Berdeogas a veinte y cinco 
dias del mes de Agto. del año de mil sett''. cinq'ª. y dos, yo Dn. }oseph de Cervigon cura propio de 
ellas bautice sofemnem". un niño, qe. nacio fa noche del dia veinte y dos del p". mes, hijo fegitmo. 
de Dn. Rodrigo Sancho de Leys, y de D 0 josepha Santiyan y Va/divieso su muger Sm. de el Coto de 
las Edreiras y vez!" del lugar de Boa/fo de esta feligrª Puse/e nom". Antonio Bartholome Luis, fue 
su Padrino in solidum Dn. joachin de Santiyan y Va/divieso soft0., tio materno, a qn. advertí las 
obligaciones y para qe. conste fo firmo. joseph de Cervigon" (Libro 2°, 14, rº). 

Doc. 54: Os fidalgos de Berdoias: Rodrigo Joseph Pedro Silvestre, terceiro fillo de 
Rodrigo S. de Leis. 
Nomes do pai, do padriño, do patrón parroquial e do santo do día do nacemento. 
1754. 
[á marxe: "Rodrigo/ joseph /Pedro/ Sifbestre'1 
"En la Parroq'. Iglesia de Sn. Pedro de Berdoias, Aneja ala de Sanen de Berdeogas a dies dias del 
mes de Henero del año de mil sietecientos cintfª. y quatro, yo Dn. joseph de Cervigon cura propio 
deellas, bautize solemnemente un niño que nació el dia treinta y uno de Diziembre proximo 
pasado hijo legitimo de Dn. Rodrigo Sancho de Leys Vermudez, 5'". de los Cotos de Edreiras y 
Mira, y de Dª Josepha Santiyan y Va/divieso su muger ve:<f'. deel fugar de Boa/fo de esta feligrª. 
Puse/e nom". Rodrigo,~ Pedro, Silbestre, fue su padrino Dn. joseph Va/divieso Canonigo de 
la 5'". Iglesia de Santiago, tio materno, a q". advertí la cognacion espiritual y demas obligaciones. 
Y para qe. conste lo firmo. joseph Cervigon" (Libro 2°, 17, rº). 

Doc. 55: Filio de solteira, "lexitimado" polo posterior casamento dos país. 
1754. 

[á marxe: 'Juan. I Este niño se legitimo, por haver casado Domº Ant0 Lopez, su padre con la Mª 
Vare/a, en 22 de Sepre. del aº. de 56 = vease fa partida de casados'J . 
"En la parroq'. Iglesia de Sn. Pedro de Berdoias Aneja ala de Sant0 de Be1deogas, a dos días del 
mes de Agosto del año de mil sietecientos cinq'ª. y quatro, yo Dn juan Fnm'°. de Liñam Presbytero 
de ella, y con licencia de Dn Joseph de Cervigon cura propio de ella, bauticé solemnemente un 
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niño, que nació el mismo dia, hijo de Maria VareLa, soltera hija legitima de Mathias de Lagoa y 
de Maria Vare/a su muger, vez!". del lugar de Grijoa de esta feligrª y de P[adr]' incognito: PuseLe 
nomre. htan; foeron padrinos juan de Castiñeira tio de la M[adr]'. vezº de el lugar de Be1doias, 
y Maria de Lema muger de Francisco Lagoa, de dho Grijoa, a q"". advertí ( ... )."(Libro 2°, 19, 
aº). . 

Doc. 56: Os fidalgos de Boallo: María Quiteria (m.p.), segunda filia de Rodrigo Sancho 
de Leis. 
1755. 
[á manee: "Maria Quiteria. Murio este parbulo'l 
"En la Parroq'. Iglesia de Sn. Pedro de Be1doyas Aneja ala de Santiago de Berdeogas, a quatro días 
del mes de Mayo del año de mil sietecientos cinq'". y cinco, yo Dn. joseph de Cervigón cura propia 
deelfas bautizé solemnemente una niña, que nacio la noche del dia siete del mes proximo pasado 
de Abril, hija legitima de legitimo matrimonio de Dn. Rodrigo Sancho de Leys Vermudez, y de 
Dª. josepha Santiyan y Va/divieso veZ". del lugar de Boallo de esta feligr". Puse/a nom". Maria 
Quiteria; foe su padrino in solidum Dn. }oseph de Leys Santiyan su hermano maio1; a q". advertí 
la cognaé"'. espiritual y demas oblig'". y para que conste lo firmo. José de Cervigón" (Libro 2°, 
20, a0 ). 

Doc. 57: Os fidalgos de Berdoias: Juan Nepomuceno Bernardo (m.p.), cuarto fillo de 
Rodrigo de Leis. 
1756. 
[á marxe: "juan Nepomuceno Bernaido. Murio este pdrbulo'1 
"En la Parrorj. Iglesia (..) a veinte y dos días del mes de Marzo del año de mil sietecientos cinqta. 
y seis, yo D" joseph de Cervigon ( . .) bautizé solemnemente un niño que nacio el dia diez y seis del 
presente mes, hijo legitimo de Dn Rodrigo Sancho de Leys, y de Dª Josepha Santiyan y Ea/divieso 
su muger veé1'. del lugar de Boal!o de esta feligr". Puse/e nom". luan Nepomuceno Bernar·do, fue 
su padrino in solidum D". Bernardo Va/divieso y Villa, estudiante filosopho primo materno del 
mismo (..)"(Libro 2°, 22, aº) . 

Doc. 58: Os fidalgos de Boallo: Manuela Josepba, terceira filia - segunda viva- de 
Rodrigo S. de Leis. 
1757. 
f á marxe: "Manuela }osepha'1 
"En la parrotj. Iglesia de ( . .) a diez y siete días del mes de sep". año de mil sietecientos y cinq'". y 
siete bautize solemnemente una niña que nacio el dia antecedente hija leg"". de leg'10

• matrimonio 
de Dn. Rodrigo Sancho de Leis y de D" josepha Santiydn y Va/divieso veZ" del fugar de Boalfo de 
esta feligrª. Puse/a nom". Manuela !osepha; foe su padrino insolidum Dn. Manuel de Va/divieso y 
Villa, estudiante soltero, consanguíneo de fa niña y su Madre( . .)" (Libro 2°, 24, aº). 

D oc. 59: Os fidalgos de Boallo: Luis Vizente Theodoro (m.p.), quinto filio de Rodrigo 
Sancho de Leis. 
Padriños: os seus irmáos Joseph e Vizenta Luisa (estaco apelido paterno en primeiro 
lugar) . 
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1758. 
[ á marxe: "luis Viz'./ Theodoro. /Murió'] 
"En la parrocj. Iglesia ( .. )a diez dias del mes de Noviembre del año de mil sietecientos cinq'ª. 
y ocho, yo Dn. Domº Antonio de An:m Presbytero de la ftligr". de Berdeogas, con lizencia y 
en ausencia de D". joseph de Cervigón cm-a propio de ella bautize solemnemente un niño cf. 
nacio el dia antecedente hijo leg"º. de leg"º. matrimonio de Dn. Rodrigo Sancho de leys y de Dª 
josepha Santiyan y Va/divieso vez"'. deesta feligresía y lugar de Boa/lo. Pztsele nom". Luis. Vizente, 
Theodoro. fueron padrinos sus dos hermanos Dn. joseph, y D0 Vizenta Luisa Franca. de leys y 
Santiyan, solteros( .. )" (Libro 2°, 26, a0 ). 

Doc. 60: Outro berdoiés con 'don': ¿irmán do párroco? 
1761. 
[á marxe: "Miguel/ Petón'1 
"En la Iglesia Parrochial de Sant" de Be1deogas a ocho dias del mes de junio de mili setecientos 
sesenta y uno J'º Dn. juan Francisco Liñares prebitero vezº. deftl feligr11

• de Sn. Pedro de Berdoyas 
Baptizé solemnemente y puse Los sf". oleos a un niño que nacio oy, hijo lex!',.. y de Lex"'°. matrimonio 
de Dn. Thomas Cervigon, y de su muger Maria Ursula Alonso vecinos del Lugar do Petón de dha 
p. de Bndoyas; hubo nombre Miguel· fue su padrino insolidum Dn. Miguel Angel Vermudez, 
cu1-a retor destas dos parrochias ( .. ) [asdo.: Miguel Angel Vermudez, juan Francisco de Liñares]" 
(Libro 2°, 30, r0

). 

Doc. 61: Os fidalgos de Boallo: Bernardo Cándido, sexto filio -e último- de Rodrigo 
Sancho de Leis. 
1761. 
[á manee: "Berrt1°. I Candido'1 
"En La Iglesia Parrochial de Sn Pedro de Berdoias a onze días del mes de Sep". del año de miLL 
seteci". y ssª. y uno, yo Dn. Miguel Angel Vermudez, cura 1't!tor ( .. ) bautize solemnemente a un 
niño que nacio dho. dia hijo Lex1110

• y de Lex''°. mcttrimonio de Dn. Rodrigo Sancho de Leys y de 
su mujer D0 josepha Santián [sic}, y Va/divieso, vez"'. de esta fi.a y lugar de Boallo de ella: fue su 
padrino in solidu [sic} Dn. Bernardo Va/divieso estudiante residente en dha. Parrochia ( .. ) [asdo.: 
DnMiguelA. Vermudez] (Libro 2°, 31, aº) . 

D oc. 62: Partida dun filio natural. 
1762. 
[á marxe: "Domº/ Ant" I Be1doyas / Murió '1 
"En la Iglesia Parrochial de Sn. Pedro de Berdoias a veinte y quatro dias del mes de nobiemb1't! del 
año de mili siete cientos sesenta y dos yo, Dn Felix Vermudez prebitero ressidente en la fi'" de S'°. 
de Be1deogas de orden del cura de ambas Pan'OChias bautize solemnemente y puse los santos oleos a 
un niño que nacio el mismo dia hijo legitimo, digo Natural de Ana de lema soltera hija legitima 
de juan Dominguez difunto, vezina del Lugar de Berdoias de dha. frª, puse nombre Domingo 
Antonio: fueron sus padrinos Domingo Antonio Dominguez thio del recien bautizado y su muger 
Christina de Lema todos de la misma vecindad( .. ) [asdo.: "Miguel Angel Vermudez - Felix 
Vermudez'1 (Libro 2°, 35, aº) . 
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Doc. 63: Visita Pastoral (de Antonio Chrisóstomo Montenegro, de parte do arcebispo B. 
de Rajoy): recoméndase que se pasen as partidas o mesmo día do bautizo e que o libro 

se folie con letra e non con algarismos. 

1766. 
"Sta. Visita de/Año de 1766 
En la feligr" de Santiago de Berdeogas a Primero dia del mes de junio, ~ño ~e Mil.set~z''. sess~ Y 
seis; su mrd. el S°'. IY". Ant". Chrisostomo Montenegro Paramo y Ossorw, Przmn. dzgmdad Prior 
p'·. su Magestad en la Insigne Colex!". dela Coruña; jues eccless0

. en ella, y su Partido, y Visita°'. 
X"''. de este Arzobpdo. de Santt"., pr. su llr"ª. el i/r"º. Sº'. D". Bai"". de Rajoy y Lossada, Arzobispo 
y Señor de el: continuando su mrd. la Sta. Visita, despues de haverla echo dela P~rroq'. Iglesia d~ 
Sn. Pedro de Be1doyas en el dia de O.JI reconocía las partidas de Baptz.zlº'. de este libro, las que a/Lo 
vien arregladas y las aprueba: Manda su mrd. q. el cura de Berdoyas, y sus suc~esores o~serben ':L 
mismo methodo; y q'. en Los dias cf. se hizieren los Baptismos se pasen las partidas al Libro, ajm 
de obbiar pe1juicios en lo sucessibo; y foliara p'. Letra este Libro, y no p'. guarismos: Asi Lo d?o Y 
firmo de q. yo el Nottº. de Visita doy fee. Dn. Antº Chrisostomo Montenegro Paramo. Ante mt Dn 
Andres Vermudez de Rioboo, y Comide" (Libro 2°, 45, rº - 46, aº). 

Doc. 64: Nai solteira que mantén un contencioso cun home casado pola paternidade 

dunha filia (á que lle pon o nome do suposto pai). 

1767. 
[á manee: ''Andrea/ Berdoias'1 
"En la yglesia Parroquial de San Pedro de Be1doias a ocho días del mes de Junio año de mil se:eci"'. 
sesenta y siete yo Dn. Miguel Anguel [sic] Vermudez cur'tl Rector deesta .fi.a. y de La d~ _San[nag].o 
de Berdeogas prinsipal y anexo bautisé solemnemente y pttse los santos oleos a una mna, e. n.asw 
La noche antes hixa natural de Ana do santos soltem hixa Lexitima de Petronila do santos vtttda 
vez:'". deel lugar y Jrr1• de Be1doyas; ss". quien es el Padre dela niña tiene autualmente la dha. 
Ana do santos question, y ( .. ?)pendencia ante la jwtt'. dela jurizdf". de Bimianso con Andres 
Romett casado v [uez pedaneo dela misma Jrr1 de Berdoias y dela de Sn. Martín de Cast1't!lo, pwele 
n[ombr]e Amlrea:fae su padrino yn solidumAntonio de Albores casado y vezº del zitado Lugar y 
fi'" de Berdoias, aduertile su obliga"" y parentesco y pª q. conste lo fi'imé [sic] ut supra" (Libro 2°, 

48, rº). 

Doc. 65: Outra partida dun filio natural. O padriño e a madriña, irmáns, teñen distinto 

apelido. 
1768. 
[á manee: '/lntonio I Be1doias'] 
''En la Iglesia Parroquial de Santiago de Be1deogas a tm días del mes de junio de mil setecientos 
sesenta y ocho yo Dn. juan Francisco Liñam Pro de orden de el cu1'tl propi~ ~e esta fra.'.! dela de 
San Pedro de Berdoias baptize solemnemente, y puse los Santos Oleos a un mno, que nacto la noche 
antes hijo natural de Maria Sanchez soltem, su Pad1't! incognito, vezina de la fra. de Sn. Pedro 
de Berdoias, puse/e nombre Antonio: fueron sus Padtinos Antonio de Leis, y.Dominga dos Sa.ntos 
solteros, hijos de Phelipe de Leis difunto, y tios maternos de el recien baptzzado, y de la misma 
vecindad( .. ) [asdo.: "Miguel Angel Vermudez, juan Francisco Liñares'1 (Libro 2°, 50, 1°) . 
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Doc. 66: O fidalgo Rodrigo s h d L . 
anc o e e1s -que aínda vive en 1773 dr" - unh nena. - apa rna a 

1773. 

"En fa igln. Parroquial de S'. Pedro de Be1dovas a ti' . ¿· d. 
· · J · Y cznco tas e el mes de Ma . - d. .1 siete etº'. setenta)' tres yo D" 'uan Ri·hn'º l '_ }J izo ano e mz 

' · J' "" · tnares ro vzº de estafi"' d. d. d. I 
de effa, Bautize solemnem". ypwe los santos o'Dos a u.na . ·- h .. , · e or en e e Cu1-a propio 
A d '"' ntna na ien'un y de f. •n'"ª · .1 n res Perez, y de su mu"' Domª .1 B " C :1 6 ·. eó . matnm0

• ue 
o · . ae renue, y anosa vez"' d. I l. d. B l. 

puse/~ nonbre Maria.fue su padrino insolidum f)!l, Rodrigo S~n ; e d. iy~rd ~ oa lo de es~a fi"'. 
a quzen advertí(..). [asdo.: "Migue/Angel Vér~1dez'J (Libro;º o65e e~s) ea mesma vecmdad, 

, , a . 

Doc. 67: Por vez prime" · dí ald 
1775. ira m case a ea de naceme.nto dos pais do bautizado. 

[á marxe: "Cecilia / Juliana'] 

"En la ji-n. de Sn. Pedro de Vé1doyas a primero del mes d. F. b . . . . . 
cinco Yo D". Franro. Carcia curf'p1·o'f>t·o B . !. e e. rao de rmf szete Ctentos setenta y 

•• apttze so emne m" yp f. l. 
lexitima de Xptoval. de Pazos natural de el Lug. de Zerban dela U::,, ~ sa~tos o eos et .una niña hija 
y de su mug. Maria Rz. natural deel Lt·n' ./ R ./ d'h J' . e S . Andres [sic] de Castre/o 

16 . ae omm· ue a ji·a de Vt ·d. · 
Lug'. de Crijoapuselepor nombre C .,. t ,. fi .· e1 oyas vezmos ene/la deef 

eczua uuana te padrmo L G. . . 
Lug1: de fa referida ji-n. de Vé1dovas ( ) [ ·d . r:. 'º . ucas arcza vecmo deef Petan, 

.r .. · as o .. rran . Careta, Juan Fran'". liñares']. 144 

(Libro 2°, 68, rº) 

Doc. 68: O novo crego Francisco García reocú a . . 
procedencia dos pais así como 

0 
l d p d P se por indicar a parroquia de 

' ugar e on e son ve · - O l'd . procedente de Eirón (Mazaricos). crnos. ape 1 o Vtlarnovo, 

Detalle curioso: de Cecilia Juliana ( . d . . 
1775. para a mmediatamente anterior) aJuJjana Cecilia. 

[á marxe: Juliana/ Cecilia'] 

''l:,~ la fi"'. de Sn. Pedro de Ve1doyas a primer dia deel mes de .Fi b . . . . -
y cmco yo Dn. Fran'". García cura pro'J>rio r. . j b . , e iem de el coinente ano de setenta 

._ .. 1szc aptize soiemnem" yp ¿ 1 
mna hl.Ja de legitimo matrimonio de Do º d. Vi/a . b . use os santos ateos a una 
Sn. Fins de Eiron, y de Antonia dos " tm . e . z¡ 'no .º natural deef lugar da Curve ira ji-n de 

van os natura y vecmos de el lu . d. G .. d. dh 
Vérdoyas puse/e p'. nombre Juliana Cecifict fue Padrino J. º d. l g¡. e . rl.J;,ª e a. fi'". de 
Antonino de Baiñas advertile el espiritual . a t ~ , e ema ~ecmo e el fugar de Sn. 
nacio el dia antecedente y para que conste 1o fl~ es~¡ o~~gacon. de ensenar/e la doctrina Xptiana 
liñares" (Libro 2º, 69, aº) . umo o. za ut supra. Fran'°. García/ Juan Fran'°. 

Doc. 69: Nena abandonada ó nacer. 
1775. 
[á marxe: ';4.ndrea'J 

"En fa fr'. de Sn. Pedro de Vérdoyas a dos dias de el mes de A o d. -
Dn. Juan Liñares Pro. vecino de ella con licencia de Dn fr '.t' ,:toG. e. este ano de set~nta y cinco, yo 

. ran . mrza cura proprio [su} Baptize 
IH l,e . be f.. 

tra mor n ctra, moi igualadiña, con escasas •tbr . d 
(a súa sinamra ¿do mesmo cipo de lecra). . • ev1aturas, a aurorfa de Franci~co Garcla, o novo párroco 
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una niña cuyos padres se ignoran pues se encontro dentro de los terminas de dha .fª. puse/e p'. 
nombre Andrea foe su padrino Andres Paz vecino de el lugar de Verdoias la puse p'. m~. Andrea 
cuido(?) de dar aviso pn. Baptizar/a una hija de Fernando de Lema de alfi y Lo firmo con dho cum 
ut supra. Fran'º. García/ juan Fran'º. liñares" (Libro 2°, 69, r0 ) . 

Doc. 70: Outra nena abandonada e recollida. 
1776. 
"En ocho de Abril de setenta y cinco Baptizo Dn. juan Liñares una niña haiíada llamose Bizenta 
fi1eron Padrinos leocadia I'atiño y m hijo Dom". Caamaño ti". do Rego de fa fr'. de Ve1doyas y Lo 
firmo corno cura dho dia. Eran"' García" (Libro 2°, 70, a.0 )

145• 

Doc. 71: Bautizado ó que esqueceron anotarlle o nome. 
1776. 
[nada á marxe] 
''En fa Feligresía de S 1

• Pedro de Be1doyas a seis de Abril de esta año de setenta y seis fi1e baptizado 
con Baptismo de necessidad un niño hijo de Matrimonio de Pedro Barrientos y Maria lgnacia 
Goyanes vecinos de el lugar de Grijoa, y segun examen que he echo a Christobal de Pazos vecino de 
el mismo Luga1; no hubo variacíon substancial a la materia, y forma, assi Lo asseguraron tambien 
los Padres, y Lo firmo con el cura dia ut supra [asdo.: "Fran'º. García / Pablo Marcote y Can/e'] 
(Libro 2°, 70 rº, 71, aº). 

Doc. 72: O presbítero Pablo Antonio Marco te y Canle empeza a popularizar o seu nome 
impoiiéndollo a un bautizado. 
1777. 
[á marxe: "Pablo Carlos'] 
"En la fra. de San Pedro de Veidoyas a veinte y un dias del mes de noviembre de este ctño de mil 
siete"'. setenta y siete Yo D '. Pablo Antonio Marcote, y Can/e Pro. y theniente de cura de D". 
Fran'°. García cura propio baptize solemnemente y puse los santos oleos a un niño que nacío el 
dia antecedente hijo de Ana Maria dos Santos moza soltera hija de Antonio I'edreira, y de Padre 
incognito; puse/e de nombre Pablo Carlos; foeron sus padrinos Carlos Canosa, y Ana de Lema 
su muge1; todos vezinos del Lugar de Santa Xptina. de esta dha de Verdoyas (..). [asdo.: "Fran'º. 
García/ Pablo Antonio Marcote y Canfe'J (Libro 2°, 74, r0 ). 

Doc. 73: Intento de pseudocastelanización do apelido Vilarnovo. 
1777. 
''l:,n fa ji-a. de San Pedro de Verdoyas a veinte días del mes de Diz". de este año de mil siete cientos 
setenta y siete Yo D ' Pctbfo Antonio Marcote, y Canle Pro. y theni'. de cura de Dn. Fran'º. García 
cu1-a propio ( .. ) baptize solemnemente y puse los santos oleos a un niño que nacío ene! mismo dia 
hijo del matrimonio de Domº. Villarnovo, y de Antonia dos Santos del Lugar de Crijoa; puse/e 
por nombre Antonio;foeron sus padrinos Antonio Carril y Mm·ia García su muge1; vez". de Sta. 
Maria de Brandoñas (..)"(Libro 2°, 74, r0 ) . 

' 4) Partida in rroducida no curen cspazo que queda dcspois ele "Año de 1776". 
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Doc. 74: Unha partida normal antes da Visita de 1778. 
1778. 

(á mafJCe: "Pedro''. 

"En la .fi'". de Sn. Pedro de Ve1doias a dos dias deel mes de maio de este afio de mil siete cientos 
setenta y ocho yo Dn. Fran'°. Paz Presuitero vecino de la Jrrr. de Sn. Martín del Son [San Marriño 

de Ozón J con lizencia de Dn. Franro. Carda cura proprio baptize solemnem". y puse los santos 
oleos aun nifio hijo de Marcos de Le is natural del lugar de Verdoias y de Fran"". de Lema su muger 
becinos de dho, lugary fr1

• de Ve1doias puse/e por nombre Pedro fue Padrino Pedro Barrientos del 
lugar de Crijoa de dha . . fi'''· a quien aduerti el espiritual parentesco y la obligd'". de enseñarle la 
doctrina Xptiana., nacio el dia anteced[ent]e y p". que conste lo firmo con el cura dia ut supra = 
[sinaturas: Francisco Carzia, Francisco Antonio Paz] (Libro 2°, 76, r

0
). 

Doc. 75: O visitador pastoral ordena poñer os nomes dos avós nas partidas. 
1778. 

"Visita del año de 1778 

En la fe/ig'
1

• de Sn Pedro de Be1doyas a primero de Ag'º. del año de mil setez'. setenta y ocho, el 
Sr. Liz'•. Dn. Miguel Campo Quevedo Visitador general deeste Arzobispado pi: el llfm

0
• S1: Dn. 

Fran'º. Afexandro Boca Negra Arzobpo. y Sr. de S 0
• del Consejo y continuando su Visita general y 

personal la hizo de este libro y partidas de Baptizados fas que por hallarse con la debida formalidad 
aprueba en quanto pueda y haia lugar y preuiene que a/o sucesiuo en las que se ofrescan el cura 
exprese los nombres delos Abuelos paternos y maternos y sus vecindades pena de dos ducados en que 
su m1d [merced] le declara incurso y aplica a fa fabrica por cada vez)' partida en que omitiese 
esta circunstancia los que se entreguen al maiordomo Fabriquero y de ellos se fe haga ctllgo en fas 
quentas que diere(..)" (Libro 2°, 77, a0 ) . 

Doc. 76: A primeira partida despois desta Visita: xa figuran os avós 
1778. 

[á marxe: "Ve1doyas /Paula Andrea'J 

"En fa .Fr!t. de San Pedro de Ve1doJ1as a veinte y ocho dias del mes de Julio de este presente año 
de seffl. y ocho; Yo D'

1 

Pablo Antonio Marcote, y Can/e Pró. y theniente Cura deella, y dela de 
Santiago de Ve1deogas su principal por D11

• r"ranco. García Cura propio; baptize solemnemente 
sub conditione, y puse los santos oleos a una nifia, a q/uie}"., por temerse peligro de muerte, havia 
baptizado con bautismo de necesidad Andres Paz dela misma vezindad; hixa del matrimonio de 
Angel Cantorna, y de Maria R[odrigue]z, aq[ue]I. natural dela fr!t. de San Antofin de Baiñas, 
y esta dela dha. de Ve1doyas. Nieta de Lucas Cantorna, y de Sebastiana Patiño abuelos Paternos 
vezinos de fa referida de Baiñas y de Adrian Craiño, y Angela Rz maternos; puse/e por nombre 
Paula Andrea:fite seu Padrino el dicho Andres Paz aq•. adverti el parentesco, y su obliga"". y para 
q'. conste lo firmo con dicho Cura dia ut supra. [asdo.: Franco. García/ Pablo Antonio Marcote 
y Canle'J (Libro 2°, 77, rº) . 

Doc. 77: Filia natural despois "lexitimada" polo casamento dos país. 
1797. 

[á marxe: ''Mrr Ant<' /de/ Juana de/ Lema/ softera'J 

"En la Parroquial ygfª. de Sn. Pedro de Ve1doyas a diez i seis dias del mes de octubre de mil siete°'. 
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. . J D 1 ,¡: Mn Suarez Rioboo cura de · D A d· de Leis Presbo. de LicenCLa ae n. ;ose¡ · d' 
noventa y siete yo n. n n:s . le ente i puse los santos oleos al otro 1a qe. 
eL/a y de la de Santiago de Ve1deogas bapttce so mnem L . . a de estaJrn. su Padre incognito 

. ~ h.. .1 J d Lema soltera natura i vezm . . 
nacio a una nma lJª ae uana e _1 l . . dad tambien su Abuelo mcogmto MI d ]' d A tonia de Lema ae a misma veCLn J !. . 
es nieta p1: su a r e n > d . A d de Lema y Antonia de Lema ae a mtsma puse/e n[omb]re MariaAntn. fueron sus la rmos n res 

· dad " l · · de Pedro vecm . . . . . . letra: "Esta niña se legitimó p'. e matnmomo . 
[escrito á marxe con d1st1nto tipo de M' t. en eL Libro de Casados aL folio tr". y 
Dominguez su Padre con La Juana de Lema su , y cons a 
dos'1 (Libro 2°, 158, aº). 

D . filio lexítimo de Francisca Varela (marido ausente en Madrid). 
Doc. 78: omtng~, . I . seu apelido na sinatura. O presbítero Beruto Reguerra caste aniza o 

1797. Vt l '1 
[á marxe: "Grixoa/ Domº. del Fran'ª. are a ¿· d ¡mes defebrero año de mil sieté". 

. l l d S p, dro de Ve1doyas a trece ias e . b 
"En la Parroquia yg rr. e n. e . d 1• • d Dn 'osefMrr. Suarez Rw oo 

. D B 't Reoueira [sic] Prbo. e ttcenc1a e . J' . h .. 
noventa y siete yo n. em 

0 
o . fo , al otro dia qe. nacio aun niño l)O 

b . / nte 1 puse s santos o Leos 
/ cura pripio de ella aptzce so1emneme . la Villa de Madrid naturaLes 

1 
/ / á Tomas Barnentos ausente en 

/ Leuitimo de Francisca vareta muger e. d . d D º Lo•t>ezy Maria Vare/a naturaLes 
º- d Vt d eto pr su ma 1e e om · r . 

y vzn. aquella de esta e er oyas es m . .d LL ' ombre Domingo, .fiteron sus padrmos 
. dafi" . l ar de Cnxoa e e a, puseie n R' b 

y vezºs. de esta cita · · 
1 

ug. . d. d [ _.nado· Dn josef M". Suarez w oo, Domº Vilarnobo y Florencia Vare/a de esta vecm a . . . as1 . • 

Benito Reguera (sic)] (Libro 2º, 155, aº). 

D oc. 79: Segundo filio de Francisca Varela en ausencia o seu . ' . d marido· padriños: os seus 
tíos paternos. 

1798. . . '"·/ Vt la'1 
[á mafJCe: "Grixoa/ Manas/ del Fmn are d . te y un días del mes de Junio año de 
"En la Parroquial Yglesia de Sn. Pedro de ~er: oyas ~ ve[t~] P· de licencia de Dn. fose Maria 

f. 0 dn Bemto Reguetra s1c 10 
1 mil setecientos noventa, y ooo y . . J B .J ba•t>tizé solemnemente y puse LOS 

• .1 11. d !. l S' tiago ae eiueogas r . 
Suarez Riobo Cura propw ae e a y e a ~~e h.. J '°·· . Vare/a muuer de Thomas Barnentos f d . ·0 a un Nmo lJº ae rranctsca o . d !. Santos oleos a otro ta qe. nacz . M. . . Vt . la su muger naturales, y vecmos e a 
ausente es nieto p1: su madre de Dommgo .Lo pez y a1 ta da~~ M.athias Barrientos, y Florencia 
= !. b M. th as .fiteron sus pa nnos l 
citada de Berdoyas, puse e nom re a . te declaré lo necesario, y para qe. conste Lo firmé co~2 e 
Var·ela su muger de esta vecmd~d ~ qu~en ~ . D T f M" Suarez Rioboo, Benito Reguera (sic)] Rector al dia, mes, y año de anwa . [asmac o. n. ;ose 
(Libro 2°, 160, rº). 

Doc. 80: Paternidade dubidosa. 

1798. R , 
(á manee: "Pena del Frade/ Maria/ del M". eres . . . o días del mes de Marzo año 

. d S R d. d Verdoyas a vemte y eme 
"En la Parroquial ygles1a e n. e i o e M S R. boo cura p1·ot>io de ella y dela de 

. h Dn. ]osef . 11 uarez to r . 
de mil siete[ctent}os noventa y oc o yo . i t leos en el mismo día que nacto a una 

b · ¿ ente z puse LOS san os o 
Santiago de Ve1deogas aptice so emnem . d L ~ de esta fra., y naturtt! la Maria Peres 
Niña hija de Maria Peres Muger de Francisco e ema vz . 
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de St'1• Maria de Brandoñas es nieta pr. su Madre de Bias Moledo y Agueda Peres naturales i vez!". 
de la citada de Brandoñas puse/e nombre Maria foeron sus Padrinos Felipe de Lema y Andrea 
Sanches de esta vecindad ... [asdo.: }osef M" Suarez de Rioboo] (Libro 2°, 159, rº). 

Doc. 81 : Bautismo dun neno expósito. 
1799. 
(á manee: L'l.ngel/ Verdoyas'). 
"En la Parroquial yglesia de Sn. Pedro de Verdoyas a catorce dias del mes de octubre año de mil 
siete[cient}os noventa y nuebe yo Dn. Bernaido de Leis y Romero de Licencia de Dn. josef Mª 
Suarez Rioboo cura prop io de ella y de la de Santiago de Bodeogas baptice solemnemente i puse 
los santos oleos a un Niño de Padres incognitos qe. se hallo la mañana de hoy ala puerta de Angel 
Contorna vzº de esta dha. de Ve1doyas, puse/e nombre Angel foe su Padrino el mismo Angel 
Cantorna quien ... {asdo.:josefMª Suarez de Rioboo]" (Libro 2°, 175, a0 ). 

D oc. 82: O futuro presbítero Simón Manuel de Leís y Lema recibiu o seu nome do santo 
do día en que o bautizaron (todos os Simón posteriores da parroquia deberanlle o nome 
a el). 
1802 
[á marxe: "Verdoyasl Simonl Manuel/ del Fran'°./ de/ Leis'J. 
"En la Parroquial Ygl" de Sn. Pedro de Verdoyas a veinte y ocho dias del mes de octttbre año de 
mil ochocientos idos yo Dn. Benito Regueira Prsbo. de lizencia del infra escrito cura propio deella 
baptice solemnemente i puse los Santos Oleos al otro día qe. nacio a un Niño hijo legitimo del 
matrimonio de Fran'° de Le is, natural de Sn. Zipriano de Villaestose i de Maria de Lema su muger 
natural i vZ:". de esta de Ve1doyas es nieto por su Padre de Pedro de l eis e Ynes Peres su muger 
naturales i vez'". de la citttda de Villaestose, i por su Madre de Manuel de Lema y Antonia de Lema 
su Muger naturales vzºs de esta de Ve1doyas puse/e nombre Simon Manuel foeron sus Padrinos los 
mismos Manuel e Antonia de Lema Abuelos maternos ... {asdo.: Josef M• Suarez de Rioboo / 
Benito Reguera]" (Libro Nuevo (2°] ... , 183, rº-184, aº). 

Doc. 83: Outro neno expósito: ,!quen os adopta? 
1806. 
[á manee: "Ve1doyas/ Angel/ Espósito'J 
"En la Parroquial ygfª de Sn. Pedro de Vetdoyas a treinta y un días del mes de D[iciemb]re año 
de mil ochoci{ent}os seis yo Dn. Pedro de Leis Prsbo. Patrimonial de ella de 01den de Dn. josef Mª 
Suarez Rioboo R'' propio de la misma y su principal baptice solemnemente i puse los Santos oleos a 
un Niño qe. se halló al amanecer de este dia ala puerta de Domº. Ant". Peres vzº. de esta.fi'". puse/e 
nombre Angel foeron sus padrinos Angel de Lema y Tomasa Patiño de esta vecindad .. [ asdo.: Josef 
M 0 Suarez de Rioboo I Pedro de leis y Santos]" (Libro 2°, 194, rº). 

Doc. 84: Un neno recibe o nome do santo do día (Silbestre) en que recibe o bautismo (o 
mesmo día e ano có bautizado anterior). 
1806. 
(á manee: "Crixoa/ Silbestrel del Ramón/ Pazos') 
"En la Parroquial ygfª de Sn. Pedro de Ve1doyas a treinta i un días del mes de D/iciemb]re de mil 
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ochoc[ient}os y seis yo Dn. Pedro de Leis Prsbo. Patrimonial de ella de orden del infhiescrito /?". del 
mismo baptice solemnemente i puse los Santos oleos al otro dia qe. nacio a un Niño hijo legitimo 
de Ramon de Pazos y Leocadía Brenl!e su Muger naturales i vz". de esta fi'a. es nieto por su Padre 
de Christoval de Pazos y Maria Rodrig[ue}z su Muger i por su Madre de juan Romero y Maria 
Brenlle aora difunta naturales i vz". de esta dha de Verdoyas, pwele nombre Silbestre fueron sus 
padrinos Gregario Romero y Ana Rodríguez de esta vecindad ... [asdo.: fose/ Mn Suarez de Rioboo 
/Pedro de leis y Santos]" (Libro 2°, 195, aº) . 

Doc. 85: O párroco Josef Mª Suárez Rioboo arcipreste de Nemancos e deputado nas 
Cortes do Reino [en Cádiz] pola provincia de Santiago. 

1810. 
[á manee: "Roma1: /Andrea /de/ Domingo/ Fernandez. I Muria I Parbulo'J 
"En la Parroquial Yglesia de San Pedro de Berdoyas a quatro dias del mes de septiembre año de 
mil ochocientos y diez yo d 11 Benito Regueira Prbo escusando al S '. d 11 fose Maria Suarez Riobó 
Rector de ella y su Principal Arcipreste de este Pertido de Nemancos, y Diputado por esta hovinc~a 
de Santiago a Junta de Cortes del Reino bautizé solemnemente y puse los Santos O.leos al otr~ dta 
en que nació a una Niña hijo lexitima de Domingo Fernandez natural de Sn Marttn de Olvemt, y 
de Josefa A/vares su muger natural y vezina de esta de Berdoyas; nieta por parte paterna de Bentura 
Fernandez difunto y Leonarda Parada su muger vecinos de la dha de Olveira; y por materna de 
Andres Romero y Maria Alvares su muger difuntos y vecinos de esta dicha de Berdoyas, lugar de 
Romai: Puse/e nombre Andrea. Fueron sus Padrinos d 11

• Andm de leys Prbó vezino de la fi'!i 
de Santº. de Ve1deogas, y Maria Rosa Alvarez soltera tia materna dela dha de Berdoyas a quien 
advertí el parentesco espiritttal, y mas que previene el Ritual Romano, y para que conste lo firmo 
al dia mes y año, de arriba [asdo.: Benito Reguera]" (Libro 2°, 205, r°). 

Doc. 86: Algunhas mulleres xa levan o apelido do pai (e xa non o da nai, como era 
habitual). Xa se empezan a usar os dous apelidos: primeiro o do pai, segundo o da 
nai146. 

1817 
[á marxe: "Romai: /Angel/ de/ Silvestre I Caamaño 'J 
"En la Yglesia parroquial de S'. Pedro de Berdoyas a veinte dias del mes de Abril año de mil 
ochocientos diez y siete yo d'. Andres Balthasar de Leys y Caamaño Prbó Theniente Cura de ella 
y de la de Santiago de Verdeogas con licencia del s·. D11

• fose Maria Suarez que lo es propio de 
entrambtts bautize solemnemente, y puse los Santos Oleos al otro día en que nacio a un Niño, 
hijo de Silvestre Caamaño, y de Antonia Perez Patiño: nieto por su Padre de Angel. Ca~maño y 
su muger Dominga de Canto. vecinos estos, J' aquellos del lugar de Romar de esta feltgres1a: y por 
su madre de Miguel Perez y de Maria Patiño, naturales y vecinos de esta misma parroquia de 
Berdoyas, y lugar del propio nombre. Puse/e nombre Angel; fueron sus Padrinos el predicho Angel 
Caamaño .Abuelo, y Rosa Caamaño y Canto tia paterna, a quienes advertí lo que previene el 
Ritttaf Romano y para que conste lo firmo al día mes y año de arriba= [asdo.: ]osef Mª Suarez 
Rioboo / Andres Ba!thasar de leys y Caamaño]" (Libro 2°, fol. 223, rº). 

146 Os sublifiadus son mcus. 
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Doc. 87: Visita Pastoral do arcebispo Fr. Rafael de Vélez (a Corcubión). 
1827. 
"Santa Visita -Año de 1821 

En La Villa de Corcubion a diez y siete dias del mes de Mayo, año de mil ochocientos veinte y 
siete, al Excmo Señor Dn. F1: Rafael de Velez, Arzobispo de Santiago, en continuacion de su 
sctnta visita de la parroquia de Sn. Pedro de Berdoyas, anexa de Santiago de Berdeogas, haviendo 
reconocido sus partidas de bautizados desde La ultima hasta aquí, ante el in.fi'aescrito secretario las 
aprobó S.E. quanto haya Lugar en derecho, previniendo se observen sus autos generales de visita y 
los de las ctnteriores; por este que firmó, de que certifico = Rafael Arzobispo de Stiago[rubricado] . 
Por mandado de S. E el Arzobúpo mi Señor: D. Basilio Fernandez [rubricado] S[ecreta}rio de 
V[isit}"" (Libro 3° <le Baurizados de Sn. Pedro de Berdoyas, 1818-1855, fol. 34, rº) . 

Doc. 88: Visita Pastoral do arcebispo Fr. Rafael de Vélez (a Santa María de Gándara e 
Santiago de Carreira) 
D escrición das cerimonias da Visita. 
Mandatos acerca do bautismo e do matrimonio. 
1827. 
"Santa Visita -Año de 1827 

En la Parroquia de Santa M 11
• de Gándara a veinte y cinco de junio de mil ochocientos veinte y 

siete: El Exmo. señor D. Rafael de Velez, Arzobispo de Santiago precedido aviso oficial al cura de 
Sta. Mn. de Gándara de que iba S.E. tÍ visitar su iglesia Parroquial pasó a ella donde fité recivido 
por el cura y su clero con Palio y demas ceremonias prevenidas en el ritual: se dirigió S.E. a la 
Capilla mayor y alli el cura cantó la oración del recivimiento en seguida dió S.E. La vendición al 
pueblo desde el altar may01'. Despues tomó fa capa, estola negra, mitra y báculo e hizo procesion de 
difuntos. fnmediatamente vestido de pontifical blanco visitó el Sagrario del Santiasimo !::iacram'°. 
del altar mayor en el que halló un copón con hostias sagradas, tomó una grande S.E. y la puso 
a la adoraé"'. del pueblo y continuó su visita d La pila bautismal que reconoció con las crismeras 
y sucesivam". Los demás altares dela Yglesia. Se desnudó S.E. el medio Pontifical y reconoció las 
a/ajas, ornamentos, libros y demás efectos sagrados q'. había en la Sacristía. S. E. se reservó oir 
particular y secretam". al cura rectory cada uno de los clérigos dela m". Prtrr11 sobre los fines santos 
dela Visita. 
EL mismo Excmo. Señor Arzobispo en continuacion de su Santa Visita dela Parr". de S'". M". de 
Gándara p'. ante el infraescrito secretario mandó lo siguiente: 
1 º· - Siendo los Párrocos Los inmediatam"- encargados en el cuidado de La salvaé"'. de las Almas 
de Los feligreses suyos, ellos, p'. si mismos, a no estar justamente impedidos, deven ser los que les 
administren el Pasto espiritual. Por Lo tanto mandamos conforme con el santo concilio de Ti·ento 
que en todos Los domingos y dias festivos del año Les hagan una exortacion cristiana, bien dentro 
de fa Misa al principio ó acabarse, ó quando haya más comodidad, explicándoles el Evangelio y 
afgun punto de catecismo, de un modo llano, claro y perceptible. En fa quaresma, los miercoles, 
viernes y Domingos ala hora mas comoda, expliquen el Catecismo, hagan por si mismos el examen 
de conciencia a sus ji:Ligreses, y á ninguno que no tenga el examen el cura pueda pr. primª. vez 
darsele la Sagrada Comunión. El Bautismo y Matrimonio celebraranse siemp'. p'. los S.S. curas 
y tÍ no haber un motivo justo ó uljente sea siemp'. de dia, adminístrese aquel fo mas pronto 
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posible despues del nacimiento. Hctgase constar enlas partidas el día en que nació y el Lug. en 
que se bautiza: inmediatamente se estenderá su Partida, sobre la qual encargamos la conciencia 
á los curas Parrocos, que no eleven mirar con indiferencia que p'. su misión muera algun niño sin 
bautismo ó quede sin estenderse su Partida con gravisimos pe1juicios. El Matrimonio celebrese en 
la Yglesia, precedido el examen de doctrinci, el que se confiesen y comulguen con anticipacion ( . .) 
(Libro de Veredas de Santa María de Gándara e Santiago de Carrei ra, 1827, s/f) . 

Doc. 89: Aínda hai apelidos rematados no sufixo - es (alternando cos rematados en - ez). 
Todos os avós do bautizado, defuntos. 
O presbítero oficiante, Simón Manuel de Leis, segue popularizando o seu nome. 
1828. 
[á marxc: "Berdoyas / Fran". de/ Ramon / Pert:I / Murio / Parbulo'1 
"En la Parroquial yglesia de Sn. Pedro de Bndoyas a diez y nuebe dias del mes de Marzo de mil 
ochoci'". veinte y ocho yo D11

• Simon de Leis y Lema Prbo. Vz0 de elúi ( .. )puse los Santos Oleos al 
otro día que nacio aun Niño hijo legitimo de Ramon Perf:l J' Benita GonzalQ naturales y vecinos 
de esta fra. Es nieto por su P. de ]osef Per0y de Maria de Lema; y por m M'. de Mathias Cendon 
y Antonia GonzalQ todos difimtos Vecinos que han sido de esta ji-fl. de Berdoias. Pusele nombre 
al Bautizttdo Fran@. Simon; fi1e su Padrino Fran'º. Cendon vzº de Sn. Martin de Castrelo tío 
materno del Niño a quien advertí Lo necesario; i para que conste lo firmo con dho Parroco al día 
mes y aJÍO de arriba [asdo.: Dn. fose M" Suarez Riobo / Simon Manuel Leis y Lema'] (Libro 3°, 
fol. 28, rº) . 

Doc. 90: Vaise xeneralizando o sufixo -ez para remate dos apelidos de orixe 
antroponímica. 
O oficiante Simón M . de Leis impón o seu nome (de NS) ó bautizado. 
1833. 
[á marxe: "Boallo / Balthasar / Simon de/ Fran'º. Pergg;'] 
"tn La Parroquial Yglesia de Sn Pedro de Be1doyas a veinte y seis días del mes de Maio año de 
mil ochocientos treinta)' tres yo D. Simon Manuel de Leis, Presbítero de lizencia del infra escrito 
Parroco de ella bctutizé solemnemente y puse los Santos Oleos al otro dia en que nacio a un Niño 
hijo lexitimo de Fran'°. Pergg;y Benita Fernandgg; su Muger naturales y vecinos de esta parroquia, 
es nieto por su Padre de Domº. Antonio Pergg y Tomasa Patiño difimtos, por su madr·e de 1ómas 
Fernandggy su muger Maria de lema; puse le nombre Baftasar Simon, fit eron sus padrinos Ea/tasar 
Andrade y Andrea Carbalfo su muger vecino)' naturales de Sn. juan de Cambeda y residentes en 
esta( .. ) [aselo.: Dn. fose M" Suarez Riobo / Simon Mtmuel Leis y Lema'] (Libro 3°, 4 1, a0 ) . 

Doc. 91: O presbítero oficiante, Simón Manuel de Leis, transmite os seus dous nomes 
ó bautizado . 
Indícanse os oficios dos país e avós. 
1838. 
[á marxe: "Be1doyas/ Simon Manuel h0 de Manuel Albores'] 
"En la parroquial Iglesia de Sn. Pedro de Berdoyas á seis ditts del mes de Abril el año de mil 
ochocientos treinta y ocho, el ynfraescrito cura economo de esta, y su Pr[incip}aL la de Sn. Tiago de 
Berdeogas, correspondiente ala Prob". delct Coruñtt, Arzobispado de Santiago, bautize solemnemente 
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y puse los santos oleos al otro dia en que nacio, aun niño, hijo Lexmo. de matrimonio de Manuel 
Albores y su muger Rafaela Paz, naturales y vecinos de esta parroquia y referida Provª., y de oficio 
Lab~'tldores: sus Abuelos paternos Domº. Antonio Albores y su Difunta muger Benita Perez, de 
oficzo La~radores y de esta referida parroqª., y Maternos Vicenta Paz, de estado softem, y abuelo 
desconoczdo; sele puso por nombre al niño Simon Manuel= fueron sos Padrinos, Domingo Antonio 
Albores Abuelo paterno, y Andrea Perez, Viuda, y vecina de la parroquia de Sn. Mai·tin de Ozon, 
en esta referida Provª. y Arzobispado; siendo a todo ello testigos José Perez, Caipintero, y su hijo 
fosé, vecinos de esta parroquia ... " (Libro 3°, 60, rº). 

Doc. 92: Van desaparecendo as preposicións entre nome e apelido. 
1839. 

[á marxe: "lugar da Bouza l leocadia Lorenza h0 de/ José lema/ murió'J 
"En l~ Yglesia ./'arroquial de Sn. Pedro de Berdoyas a once dias del mes de Ag"'. el año de mil 
ochoczentos tremta? nuebe yo el inftaescrito cura economo de esta y su Principal la de S'. Tiago 
d~.Berdeogas, bautizé solemnemente y puse los Santos oleos al otro dia de que nació a una niña 
hl)a Lexª del matrimonio de José Lema natumf de esta parroquia y de su mug'. Ansefma García, 
n~tut'tlf de la parroquia de Sn. Ciprián de Viffaestose, y vecinos en esta y fugar dela Bouza = es 
meta por Pat~rna de Manuel lema y su mug'. Benita Carreira, vecinos de este, y por materna de 
Andres Carzta, y su Dif•. mug'. Maria Sanchez, vecinos de la de Viffaestose y fugar de Cibran de 
ella = pusefe de nombre a la niña Leocadia Lorenza, faeron sus padrinos Manuel de Lema Abuelo 
paterno~ Leocadia Perez, softe1'tl, y vecina del fugar de Ped1'tl do Fmde de esta parroquia ( .. ) 
[asdo.: Snnon Manuel de Leis y Lema'] (Libro 3°, 70, aº) . 

Doc. 93: Unha 'viúva de vivo' (o marido, emigrado no Brasil desde había cinco anos) 
dá a luz unha filia. 
1840. 

[á marxe: "lugar de Berdoyasl Juana, hª natumf del Mariana Espasandin.I Muria Parvufa'J 
"En la Ygfesia parroquial de Sn. Pedro de Berdoyas a diez y nuebe días del mes de Enº. el año 
de mil ochocientos y cuarenta, yo el ynfmescrito Cura Ecónomo de esta y m Pr[incip}al bauticé 
solemnemente y puse los santos oleos al otro dia en que nació a una niña hija natural de Mariana 
Espas_andin, esta muger l~xitimamente casada con Manuel Suarez vecinos de esta parroquia, y su 
mando ausente pasa de cmco años en el Brasil a distancia de esta segun voz comun de trescientas 
leguas; puse/e nombre a la niña Juana Manuela, faé su madrina in solidum Juana Martinez, 
casada y vecina dela parroquia de Sn. Tiago de Berdeogas ... "(Libro 3º, 7 1, aº). 

Doc. 94: José Silbestre recibe o primeiro nome do padriño e o segundo do santo do día 
do seu bautismo. 
1841. 

[á marxe: "Lugar da Bouza I José Sifbestre, h0
/ natumf de Teresa/ Santos/ Murió en 27 de/enº de 

1842] 

"En la Yglesia Parroquial de San Pedro de Berdoyas a treinta y un dis del mes de Diziembre año 
de mil º.chocientos cuarenta y t'.no; yo el Inji'tl escrito cit1'tl economo de esta Ygfª. y su principal la 
de Santiago de Be1deogas bautizé solemnemente a un niño hijo natural de 7eresa Santos, softem, 
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y vecina en esta parroquia y lugar da Bouza de ella = ignomnse su Padre y Abuelos Paternos, y 
Maternos lo son, Manuel Santos, y Casamira [sic] do Outeiro, Difuntos y vecinos que faeron dela 
parroquia de Sn. juan de Cambeda = pusele nombre al niño fosé Silbestre =fueron sus Padrinos 
fosé Perez y Santos, y su muger f1orencia ~ema de esta parroquia ... " (Lihro 3°, fol. 78, r0 ). 

Doc. 95: Un neno da inclusa co apelido Rey. 
1842. 
[á maJ.Xe: "Crigoal Andm, h0 del Manuel Rey] 
''J::,n la Yglesia Parroquial deSn. Pedro de Be1doytts a veinte y cuatro días del mes de Agosto año 
de mil ochocientos cuarenta y dos, yo el Ynfi'ttescrito cum economo de esta Yglesia ... bauticé 
solemnemente y puse los Santos oleos al segundo dia en que naci6 a un niño, hijo Lex'"". del 
matrimonio de Manuel Rey y su muger Rosa Villarnobo [sic], esta natural y vecina del lugar de 
Grigoa [s ic] de esta misma parroquia, y aquel aparecido en la Inclusa nacional dela Ciudad de 
Santiago; ignomme los Abuelos Paternos, y maternos los son Antonio Vilarnobo [sic] Difunto, y su 
muger Benita Conzalez vecinos de aquel referido lugar de Crigoa, pusele nombre al niflo Andres 
= fi.1eron sus Padrinos Andres Vilarnobo lsic] de estado soltero y tío materno, y Elena Paz tambien 
softe1'tl vecinos de esta referida parroquia ... " (Libro 3°, fol. 80, r°). 

Doc. 96: Aparece o primeiro apelido dos bautizados e bautizadas nas marxes das 
partidas. 
1851. 
[á marxe: "Crijoa I Dom11

• Tomasa I Pazos h". I de I Ramón'J 
"En la Yglesia Parroquial de Sn. Pedro de Berdoyas a diez y seis días del mes de Abril del aiío de mil 
ochocientos cincuenta y uno yo IY'. Manuel Romero cura Párroco de ella y su principal S'. Tiago de 
Berdeogas bauticé solemnem". y puse los Santos Oleos a una niña que habia nacido el dia anterior 
alas doce de la mañana hija legitima y de legitimo matrimonio de Ramon de Pazos y Pascua 
Fernandez. Abuelos paternos Cregorio de Pazos y Tomasa Varela. Maternos Domingo Fernandez 
natural de Sn. Martin de Ofveira, y Josefa Afvarez. Puse/e por nombre Dominga To masa ( . .) 
[asdo.: Manuel Romero'] (Libro 3°, 108, a0 ) . 

Doc. 97: Un alto eclesiástico compostelán vén oficiar un bautismo a Berdoias: ¿bautizado 
de familia ilustre? 
1851. 
[á marxe: Be1doyasl Ramon ]oalquin Manuel! Caamanol h0 del Bonifacio,/ y Maria Lema'J. 
"En la iglesia parroquial de San Pedro de Be1doyas a diez y ocho de Setiembre de mil ochocientos 
cincuenta y uno, el Doctor Don Ramon Francisco Caamaño, del Gremio y Claustro y Regente de 
primera clase en la facultad de jurisprudencia de la Universidad Literaria de Santiago, Licenciado 
en Sagrados Canones, Abogado de los tribunales Superiores de España, Ecsaminador Sinodal 
del Arzobispado, Rector propio de Santa Maria la Antigua dela Corticela de Compostela, con 
licencia espresa de Dn. Manuel Romero Abad, Parroco de la referida y de su principal Santiago de 
Be1deogas en el arziprestazgo de Nemancos, Provincia dela Coruña, baptizé solemnemente, y puse 
los Santos oleos á un niño qe. nacio a las ocho de La noche del dia antecedentes, hijo de legitimo 
matrimonio de Bonifacio Caamaño, natural de San juan de Cambeda y de Maria Lema, natu1'tlf 
y vecinos ambos de la de Betdoyas; abuelos paternos Benito Caamaño y Lucia Sanchez dijimtos 
natumles de Cambeda: maternos, Andres Lema y Josefa Cantorna difimtos, nat11mles dela de 
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Be1~oyas; puse/e pi: nombre Ramon Joaquín Manuel· fite su padrino insolidum Manuel Pazos, 
v~ctno de Berdoyas, a quien advertí el parentesco espiritual y mas obligaciones, qe. previene el 
ritual R~mano. Prese~czaron el acto sagrado el Licenciado D. Joaquin Aivarez y Cedron, Abogado 
de los tribunales nacionales, vecino de San Pedro del Alfo, y José Perez dela referida de Berdoyas. 
Y para que conste lo fn·mo con el Si: Cura. " (seguen as sinaturas de: Manuel Romero e Di: D. 
Ramon Francisco Caamaño) (Libro 3°, 109 aº e rº, 110 aº) 

Doc. 98: Coo, un apelido de orixe italiana. 
1863. 
(á marxe: "Betdoyas/ Pablo Cóol h0 • de/ Andres. '). 
"En la Yglesia Parroquial de San Pedro de Berdoyas á veinte y nueve de junio de mil ochocientos 
sesenta y tres. Yó D. Manuel Romero, rora de ella y su principal Santiago de Berdeogas bautice 
solmennem." y puse los Santos Oleos a [un] niño que nació el mismo día á las doce de la mañana 
po~o mas ó menos, hijo legitimo de Andres Coo, natural de San Cristobai de Carnés y de Maria 
leis de Be1doyas. Abuelos paternos: Luis Cóo, natural de Italia y Manuela Castro de la referida de 
Carnés. Maternos: Bárbara Leis, de esta yá referida de Be1doyas. Púsele nombre Pablo ( .. )" (Libro 
4° de Bautizados de San Pedro de Berdoyas, 1856-1899, fol. 33, aº) . 

Doc. 99: Ás veces apadriñan as persoas que realizaron o bautismo de urxencia. 
1866. 
(á marxe: "Berdoyas / Man1

• Perez / h". de juan'). 
"El día catorce de Marzo de mil ochocientos sesenta y seis yo Dn. Manuel Parez Prb0 • con licencia de 
Dn. Manuel Romero cura propio de ella y su principal Sant°. de Berdeogas bauticé subcondicione 
a un niño que nacio el mº. día hijo de legitimo matrimonio de juan Perez y Maria García 
naturales de .esta. Abuelos paternos ( . .). Pusele de nombre Manuel Andres, fueron sus padrinos 
Andres Rodnguez y Andrea Alvores, esta fue la que le echó agua y por dudarse de la validez del 
sacramento se la bolví a echai: Les advertí el parentesco espiritual y mas obligaciones que previene 
el parentesco ( .. )" (Libro 4°, fol. 53, aº). 

Doc. 100: Na partida aparece un nome (Bernardo), cando na realidade é outro 
(Joaquín) . 
O problema dos apelidos das nais, anos atrás. 
1866. 

(á marxe: 'Josefa Andrea Leis hª. de Joaquín. Nota. El padre de esta niña tiene en el bautismo 
el nombre ,~e Bernardo y se. le llama y conoce por el de Joaquín, y de apellido Leis que es el de su 
abuelo legitimo Manuel Lezs, padre de Bárbara, su madre natural qe. llevó el apellido materno de 
Perez como entonces se estilaba, y lo firmo con dicho padr0 . [asdo.: José Brabo. Bernardo Joaquín 
leis Perez]. 147 

"En la iglesia Parroquial de Sn. Pedro de Berdoyas a tres días del mes de Noviembre de mil 
ochocientos sese~ta y seis yo Dn. Manuel Romero cura propio de ella y su principal Santº. de 
Berdeogas, bautice solemnemente y puse los santos óleos a una niña que havia nacido el anterior 
alas diez de la noche, hija legitima y de legitimo matrimonio de Bernardo Joaquín Leis, natural 
de esta y Manuela Louro dela de Berdeogas. Abuelos paternos Bárbara leis de esta. ( .. )"(Libro 
4°, fol. 56, a0 ). 

147 E ' ' ó 1 ' . d sra nota a marxe rcp1rese ongo ue vanos anos en ca a un dos fillos e filias de Bernardo Joaquín Leis, que 
foron uns cantos. 
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Doc. 101: O crego dá por boa uoha paternidade por simple declaración da nai. 
1868. 
(á marxe: "Piedra del Fraile. Ramon Castiñeira h 0

• de otro y Maria Campos) ." 
"En la iglesia parroquial de San Pedro de Berdoyas á doce de junio de mil ochocientos sesenta 
y ocho. Yo Don Manuel Romero Espasandín, cura propio de la misma y sus principal bauticé 
solemnemente y puse los santos óleos á un niño, que nació el mismo dia á las diez de la mañana, 
hijo natural de Ramon Castiñeira, oriundo de Be1deogas y Maria Campos, de San Pedro de 
Coucieiro y avecindade en esta. Abuelos paternos Antonio Castiñeira y Pascua García, naturales 
de Vimianzo y vecinos de Betdeogas. Maternos Andres Campos, natural de San Pedro de Bujantes, 
y Rosa Rodríguez, de la de Coucieiro. Pusele por nombre fosé Ramón. ( .. ) A que conste firmo en la 
rectoral el dia, mes y año. Advertiendo que ál tiempo de poner esta partida se presentó la referida 
Maria Campos, manifestando: que el padre de su hijo era el referido Ramon Castiñeira, sin que 
ningun otro le hubiese ofendido. Así lo declaró á presencia de mí el cura y testigos ( . .) " (Libro 4°, 
fol. 66, aº). 

Doc. 102: Recoñecemento dunha paternidade varios meses despois do nacemento. 
Isidro Santos ou dos Santos: uso ¿optativo? da preposición. 
1868. 
"El dia treinta de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho se presentó en presencia del cura que 
sbscrive )' testigos que ... (?)Manuel Caberta vecino de Sn. Mamez de Salgueiros de estado soltero, 
y dijo que reconoce p1: hija suya Maria ]oaquina Alvares hª. de Maria que naáo el dia treinta de 
Enero del mº. año, consta su partida al folio sesenta y dos buelto de este mº. libro y a que conste a los 
efectos que corresponda firmó el referido Caberta con el Sr. cura y testigos que saben queio fu eron 
Isidro Santos y Bernardo Rodríguez, vecinos de Santiago de Berdeogas a la fecha referida. Manuel 
Caberta. Ysydro dos santos. Manuel Romero" (Libro 4°, fol. 67, aº) . 

Doc. 103: Pai e nai solteiros, prometidos en matrimonio, que 'delinguen'. 
Novos formalismos nas partidas (desde 1875): municipio, provincia, rúa ... 
1879. 
(á marxe: "Grijoa. Mª. Dolores Barrientos, hª. de Mª., ylegítima'). 
En la iglesia parroquial de San Pedro de Berdoyas, distrito municipal de Vimianzo p rovincia 
de la Coruña. En la mañana del dia ocho de Marzo de mil ocho cientos setetnta y nueve. Yó D. 
justo Leis Sen/le, presbítero, con licencia espresa de D. Manuel Romero cura párroco de la misma 
y su principal Santiago de Berdeogas, bauticé solemnemente, puse dos santos óleos y por nombre 
Maria de los Dolores, á una niña que nació el anterior á las dieza de la noche poco mas ó menos 
en la Calle de Grijoa nº. 8, hija ilegítima de Maria Barrientos oriunda y vecina de la misma. 
Habiendose presentado al acto de estender esta partida la referida Maria Barrientos, manifestó 
que su hija Maria de los Dolores era hija de Manuel Perez Romero, mozo soltero, natural y vecino 
de esta, siendo el motivo de haber delinguido [sic] con el mismo, el haberse proclamado afín de 
unirse en matrimonio los dos, como es piíblico y consta al parroco de esta la referida proclamacion. 
Cuya manifestación que hace la Maria fué en presencia de los testigos de que se hará merito y visto 
lo que antecede resulta que los abuelos paternos son fose Perez Caamaño y Serapia Romero de esta 
vecindad( .. )" (Libro 4°, fol. 127, a0 ). 
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Doc. 104: Filla dunha muller casada co marido ausente en Madrid desde había tres 
anos. 
1880. 

(á marxe: "Santa Cristina. Maria Generosa Ozon hija de Manuela'). 

"En ~Iglesia pan~quial de ~an ~edro de_Berdoyas, Distrito municipal de Vímianzo, provincia de la 
~or¡,ma, en fa manana d~L dta vemte y seis de Diciembre del año de mil ocho cientos ochenta, yo Dn. 
l ed10 Lema y lm, presvttero de Sn. Pedro de Coucieiro con Licencia espresa de Dn. Justo Leis Sen/fe 
Cura economo de~¡~ y su prin~ipal bauticé solemnemente y puse Los Santos oleos y por nombre Maria 
Generosa a una nma que hab1a nacida el dia vte. y cuatro del mismo mes a fas ocho de la mañana 
poco mas o menos en la calle de ~anta Cristina, hija de Manuela Ozon casada con Manuel Ji·iLlo y 
ausente en Madnd pasa de tres anos, natural de San Martín de Ozon. Abuelos maternos [sauro Ozon 
y Jurma Blanco naturales de San Martin de Ozon (..)"(Libro 40, fol. 14 1, rº). 

Doc. 105: Filla de país solteiros, curmáns entre si: petición de dispensa d d 
· "d d , o grao e consangutru a e o papa. 

1895 . 

(á marxe: "Be1doias. Ade!aida de Manuel AnteLo'). 

:'En_ ~ Iglesia pan:oquial ~e ~an Pedro de Be1doias Distrito municipal de Vimianzo Partido 
¡t~dmaL de Corcubion Provmc1a de la Coruña en fa mañana del dia seis de Agosto de mil ocho 
cientos noventa y ci~ico yo Dn. Andres Montero Moreira cura parroco de ella y su principal Santiago 
de Berdeogas bautice solemnemente puse los santos oleos y por nombre Adelaida a' · -· l ¿· una mna que 
nacw e 1a cuatro del múmo hija natural de Manuel Ante/o y Josefa Lage solteros naturales y 
vecm~s de ~sta ti:ne1~ pedido d su Santidad dispensa del grado de consanguinidad para contraher 
matrzmomo (..) (Libro 4°, fol. 192, rº). 

Doc. l 06: Visita Pastoral a San Vicenzo de Vimianzo· alarma do Visitador ant 
d fiil • , . · e o aumento 

e los ilex.it1mos (advertencia ós cregos). 
1899. 

[á marxe: "Santa Pastoral Visita/ en Octubre de J.899'l 

En fa parroquia de San Vicente d.e Vimianzo, á ocho de Octubre de mil ochocientos noventa 
Y n'.1eve; Nos ~l,D'°'. D. fosé por la, Misericordia divina de fa Santa Romana Iglesia Presbítero 
Ca1~enaL Ma1tm de Herrer_a del Titulo de Santa María in Traspontina, Arzobispo de Santiago 
de ~ompostela S. S0

. , pract1c~ndo la Santa Pastoral Visita, reconocimos fas partidas de Bautismos 
Y lista de confirr!"ados d~ dicha parroquia, extendidas en este libro y dos anteriores, á contar 
desde fa Sta. Vtsita del diez á once de Septiembre de J 819; y ademas Las de su.filial S. r d. 
e¿ dºda fb do anJuan e 

a o, exten i s en i ros separa s, que son el corriente hasta el folio 28 y dos anteriores: y no 
e~conti~n~o en. ellos defe_ctos esenciales, Las ap1:obamo~ cuanto ha lugar en derecho, encargando al 
S1. Cum 1ec~;e1 u~as fi1mas del bat'.tizante, si es />osible, en el Libro que concluyó en 26 de Abril 
de 18~3, folios 7 89 vuelto y 190; asi como en el Libro anterior á este en las dos planas del folio 38; 
tambzen llenara un hueco que hay en la partidafolio 49 al 50 del mismo /ibr -As' · l tb . · d. !. . . o. i mzsmo, en e 
i ro .anterior e a filial folio 44 vuelto, y en el corriente JO vuelto tambien recojerd la firma del 

bautizante, del [que] carecen unas partidas. 

Qued~n tachada_s en el libr_o anterior a éste, folio 33 7/º. al 34, y en el ¡ 6, así como en el 58 
v~elto del libro anterior dela filial .u.nas notas de reconocimiento de hijos porque no procede poner 
dichas notas smo se llenan los requmtos necesdrios, según derecho. 
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Habiendo notado que hay un considerable número de hijos ilegítimos, recomendamos al buen 
celo del S°'. Cura el trabajar y predicará fin de evitar en lo posible las relaciones ilícitas y reuniones 
peligrosas que no ocasionan sino muchas ofensas á Dios nuestro Señor y la pe1dición de no pocas 
almas. 

Y 01denamos que en lo sucesivo las partidas de la mati·iz y filial se extiendan en un mismo 
libro indistintamente, no por separado como se ha venido haciendo; y que al fin de cada año se 
haga un resumen numérico de las partidas por varones y hembras, hijos legítimos é ilegítimos. 

Así lo acordamos y firmamos, fecha ut supra. Entre líneas = "así como"= Válga. = Lo tachado 
no valga" [asdo.: ''El Card. Arzob. Por mandado de S. Emma. Rvma. Jesús Félix Bermudez. 
Secretº de Visita": asinado e rubricado] (Libro 11 de Baurizados de Vimianzo [1889-1910, 
fol. 3, r0 -4 a0 1) . 

Doc. 107: Nai viúva: o marido morrera na guerra de Filipinas sete anos antes. 
1905 . 
(á marxe: Grijoa / María/ Dolores/ d.e /Maria/ Rodrigl uez). 
''En la Iglesia parroquial de Santiago de Berdeogas Distrito Municipal de Dumbria Partido judicial 
de Corcubion Provincia de la Coruña en fa mañana del dia cuatro de junio de mil novecientos 
cinco yo Dn. Andres Montero Moreira cura parroco de esta y su unido San Pedro De Berdoyas 
bautice solemnemente puse los santos oleos y por nombre Maria de Los Dolores d una niña que nacio 
el mismo dia en el lugar de Grijoa hija de Maria Rodriguez la que dicen estar viuda de fose Ante/o 
el que segun dicen Jalfecio hace ya muchos años en la guerra de Filipinas, abuelos maternos ( . .)" 
(Libro 5° de Bautizados de Berdeogas (1894-191 O) e de Berdoias (1899-1910), fol.1 18, r<>). 

D oc. 108: Bautismo misterioso (¿e clandestino?) dunha nena, filia dun dentista francés 
residente en Cee e de nai descoñecida. 
1906. 
(á marxe: "Berdol yas/ Clotil! de/ Leopol! do Mal surier'). 
''En la Iglesia parroquial de San Pedro de Be1doyas Distrito Municipal de Vímianzo Partido 
judicial de Corcubion Provincia de la Coruña en fa mañana del dia once de Noviembre de 
mil novecientos seis yo Dn. Andres Montero Moreira cura parroco de ella y su principal bautice 
solemnemente pitse los santos oleos á una niña que me presentaron dos Caballeros que me 
dijeron ser uno de elfos padre de la misma y llamarse leopoldo Clotaire Masun(i)er oriundo de 
Francia de ti·einta y tres años de edad de estado soltero de oficio dentista residente en la Villa de 
Cee y que los padres del mismo se llamaban el padre (H)esiri Desus Masun(i)e1J48 y la madre 
Adelaida Victoria Ensie naturales y vecinos de francia se fe puso por nombre d la niña Clotilde 
Adoracion foeron padrinos Augusto Michel Bomaire de Francia y profesion curtidor y Manuela 
Alvores de fa parroquia de Berdoyas advertí/es lo que previene el ritual Romano. Andres Montero" 
(Libro 5°, fol.140, aº). 

Doc. 109: Constan os nomes do pai e da nai, solteiros (e dos avós). 
1907. 
(á marxe: "Rego / Aura/ ra del fose/ Caama/ ño'). 
''En la Iglesia parroquial de San Pedro de Be1doyas ( . .) bautice solemnemente y puse los santos oleos 
y por nombre Aurora Balbina d una niña que nacio el dia anterior en el lugar del Rego hija de fose 

148 Non csrá claro o apelido: pode ser ramén Mm1111er ou Masurier. 
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Caa~iaño y Manuela Lema solteros ~riundos de Be1doyas abuelos paternos Mariano Caamaño y 
Man.a Perez de Be1doyas maternos Vicente Lema de Cambeda y Maria 'Wr.liña de Beidoyas faeron 
padrmos el abuelo paterno y la abuela materna d quienes adverti lo que proviene el ritual Romano 
y para que conste lo firmo fecha ut supm. Andres Montero" (Libro 50, fol.152, rº). 

Doc. 11 O: Ins~rici6n - con autorízaci6n e mandato do Vigairo xeral do Arcebispado de 
1947- da partida dunha muller nacida naArxentina en 1910 e bautizada en 1915 
19 10149• • 

lá marxe: "Berdoyas. Bouza / Elisa H /de/ Josefa '] 
"Esta partida corresponde estar en el Libro Vi de Bautizados folio 41 afio 1914 M C b · 
f rubricado J. ' ' · · am ezro 

.El dia nueve de Marzo del afio mil novecientos quince en la iglesia parroquial de San Ped. d 
B di D" ' . d S. . A J m e e:· oyas, zo~esz~ e antt.ago, ry. ae Vimianzo, Prov. La Corufia, el entonces cura-pdrroco de la 
mzsma ~su pn~czp~l Santzago ~ Berdeoga~,D. Andrés Montero Moreira bautizó solemnemente y 
puso Pº! nomb~"e Elzsa ~ una n.ma que naczo en Buenos Aires (Repiíblica Argentina) el dia _ _ 
en el a~o de mil novecientos diez. Es hija ilegitima de). H. r.~ naturttl de San Antolín de Baíñas 
( . .J, meta materna de L. H. J' R. F., naturales de Baiñas. Fueron padrinos) R F y D R F · d. !. d · · · . . ., vecinos 
e a e Be1doy~s. ~ el C:um?~17"oco de Santiago de Be1deogas y de San Pedro de Beidoyas, Dn. 

M Cambezro .Fzguezras mscnbt esta partida con autorización y mandato del Si: Vicario General 
de es~e Arzobzspado el ~eintiuno de Octubre de mil novecientos cuarenta y siete" (Libro 30 de 
Bautizados correspond1enres a las parroquias de Santiago de Berdeogas y S. Pedro de B d 
1945-1960, fol. 38, rº) . er oyas, 

Doc. 111: Presentaci6n do Libro X de Bautizados de Berdeogas e Berdoias 
1977. . 

"Libro de Bautizados. N° 1 O. Santiago de Be1deogas e San Pedro de Beidoias. 
~ste libro contén 200 folios destinados ó asentamento dos bautizados nas parroquias de 

Santiago ~e Berdeogas e anexo.San Pedro de Berdoias, diócese de Santiago de Compostela. 
Segumdo a 01de cronolóxzca, corresponde ño Libro X destas parroquias. Comenza co bautizo 

de M" Dores lnsua Suárez. 

Como encargado e administrador parroquial, fdgoo constm; 8 decembro / 977''. 
[asdo.: Ramón Romero Carrifl (Libro X de Bautizados de Berdeogas e Berdoias 
1977-, fol. l ,a0 ). ' 

Doc. 112: Anomalías nas partidas: unhas sen escribir, outras sen completar 
1978. . 

"Excmo. S1: Vicario del Arzobispado de Santiago. 

El que subscribe cura encargado de la parroquia de Santiago de Budeogas y unida San Pedro 
de Be1doyas, a V.E. expone: 

.Que ~abié~dose hecho cargo hace poco de esta parroquia me encuentro con ciertas anomalías: 
partzdas sm escnbu; y otras sin completa1: 

Suplica se digne autorizar al que subscribe para inscribir las partidas que faltan, y comnletar 
los datos de otras. r 

Be1deogas a 27 de Septiembre de 1978 

'4? Es1a parcida aparece ~nrrc as do ano 1947. 
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[asdo. : Ramón Romero Carri~ (Instancia: copia solea no Libro 1 O de Bautizados). 

"Visto - Santiago 30 de Setiembre de 1978. 
Concedido como se pide habiendo tomar los datos seguros y ciertos. Lo ejecutard en el 

término de tres meses. 
El Vicario General 
[asdo.: Juan Martinez B1"eta~ (Reverso da instancia anteriormente citada) . 

Doc. 113: Modelo de partida do Libro X de Bautizados (en galego) 150
• 

1978. 
[á marxe: "Berdoias / (Berdoias) / Fidcl C. A./ de I H enrique e lsabd"J 
O día vinrenove de xunio do ano mil novecemos setenta e oiro, na igrexa parroquial de San 
Pedro de Berdoias, concello de Vimianzo, diócese de Santiago. Eu, D. Ramón Romero Carril, 
administrador parroquial, bauticei solemnemente e púsenlle [sic] de nome Fidcl a unlunha nenol 
a que naceu en Berdoias o día 26 de maio de 1978. É jiL!ola lexítimo de H enrique C.C. e 
lsabel A. V., naturais de Berdoias e Berdeogas, respectivamente; neto paterno de Claudina C. 
C. naturais de Berdoias e materno de Manuel A. M. e Aquilina V. V., naturais de Berdeogas. 
Foron padriíios Fidel Y. M. e Lourdes Y. V., veciños de Xixón-Asturias. E para que conste asínoo 
(Ramón Romero Carril)" (Libro 10°, fol. 5). 

Doc. 114: Certificaci6n de bautismo procedente dunha Misi6n Cat6lica no 
estranxeiro 151

• 

1979. 
"Servando Casal D íaz, Capellán de la Parroquia de San ...... ..... Diócesis de Basilea Provincia 
de Jura, 
CERTIPICO: Que segiín consta en el folio lfil_del libro 1 ° de Bautizados de este ttrchivo parroquial, 
D. Tomás T. P. fae bautizado el día 4 de mayo de l 980. 
Nació el día 19 de septiembre de 1979 en Breicenbach de la parroquia de Breitenbach, Diócesis 
de Basilea, provincia de Breitenbach. 
Es hijo legítimo de D. _Manuel T. S., natztral de Dumbría y de D ª. Elena l~ P. , natural de 
Berdoyas. 
Son sus abuelos: PAT ERNOS: D. Cándido ..... , natural de ........... .... y de D• Carmen ............ ., 
naturczl de ............ .. .. ........ . 
MATERNOS: D. Alejandro_ ............ natural de ............. y D" María ......... natural de ......... . 
Fueron padrinos: D. Avelino T. y María P. 
Ministro: Rvdo. D . José Yillasante Pereiro. 
Notas marginales .. ..... ... . 
Para que conste a los efectos oportunos expido la presente en Delémont a l de noviembre de 1984. 
(SELLO: MTSTON CATOLTCA ESPAÑOLA - DELEMONT) (FIRMA: Servando Casal) (Libro 10°, folla 
solra)152. 

"º En cursiva, u texto impreso; en redonda os daLOs escritos a man. 

'" E n c1mivt1, o texro impreso; en redonda os da1os escritos a man. 

m Esia cercificación converterase na partida n" 1 1 do Libro 1 ()'de Bnutizndos; o párroco de Berdoias completa os 
datos que escaban en branco (os apelidos dos avós paternos e ma1ernos, e os seus respectivos lugares de naccmento: 
Dumbda no caso dos paternos, Cambeda e Berdoias nos maternos). 
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Ft1ch11rlr1 pri11,.ip11/ da ~~l'(.Wf df' Snn Prd1'0 de /Jerdflhts: urln b1mliLArrmsr os bl'rdnil'UJ rlrsdr principirJJ du 1ér. XVII 
(foto X.M' Lema [XMLJ) 

lm11.w tle San Pedro da ji1d111dn dn igrt.\'11: "nomr dv pmrón p11rrotjtli11/ foil/e¡ imptJstu n 66 bm{oit'StJ' 
(foto Xtvl L) 
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interior dn igrrxn ,{¡. Brrrloi11J: 11rto 1ri1111ji1/ t' bówd11 t/11mpt/1111111ior. mfo11.ttd11 polu jidnlg11 Alonso Jt> Lmtn mtrt' J{,()4 t' 1617 (foco X..\fl.) 

O Jitltt/gt1 Alomo de Um11. q11r influíu moiro un onomdsrim dr Brrtloinr, tn111/11 t¡uÍ.\YI dri.w1r ttstnmoio rpigníflco dn uín i11rrrr'f'1wirl11 mr rt1mtrurit111 d11 r11peln 
mnior: uo muro sur (t'xterior) r 1111 cl1wr rrutml dn bówdn (fo10 XM L) 
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lmcririJ11 do o:tniordo muro mr da rapt'!a 11111iorda ifJY.XH ro 11omt'dt' Alomo de úmn (Íoto XML) 

252 

Onomástica histórica dtmha parroquia galega: Berdoias -ANEXO FOTOGRÁFICO 

lm11xr b11rrota (1761) dt'Slml,, An11mio (lJt'rtÍoim): o mito n rilt' 
popular 11111111 mrrmmuou o mímrro dt' h11111iu1dot ro11 nu nomt 

(foto XML) 

bmtxt' dn sir. XIX do snnto Anxo 1/11 Cíiml11: imrod11rirn11 o Ytl mito 
m1 p11rroq11i11 m 1680 n fidtr~go Al11rri1iu dr Ctmiiirim t' rspo111: 
lr1Jtfn1111H1 3 1 berdofrsrs (foto XMl .) 
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lnutxt b1111'0t11 (1788) dt S1111 RtJl/tlt': 11111/in srr 1111ug11do rottll'll n prstr, 
o mr uomr tit.<o t'.Jrt1Jo h:iro 1111 01101111/;tim pnrroquinl (foro XML) 

/11111.xr b11mJfü (/ 732) & Sn11 XolJ (Rerdoi11J}: n partir dr 1740 o 
mímao 1/t· b11111iurdos co 1101111• dt jos/ irrl in aarmdo dt' m1tnl'int 
im¡u1r11b!t (foto XMI.) 
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fgrrx11 ~e Sn111ii1g~ de lkrtlrox:is: rmrblo b11rroro (1713) de klll Grrgorio (no remro)_ O m/Jo" mr sa1110, i11tp11/u11/o un pamH¡uin mn"iz pof¡1 fimtilin fidalga 
dos Lr1r de Vttmnw. 111ml1111vo rm11 rr~rmsirlu m Bertloitu JJOJ ,·lru/01 XVII e XVIII (foco Xi\IL) 
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80111/0 (lkr1/u;ns):fitcl.Ntt!n dn rnsn ro11J1ru!d11 polo Jidnlgo k!t1rti1io de Ctwiüúrn (sic. XVT/), 1111 'JI"' tnmln viviu 0 sru bfr,,t'to Rorlriwr S Ir l j¡ (sir. \11111) 
(foto XivtL) ·- . ' ·' . , 

Cmn dt' Mnnifio dr Castí1ít'iru, t'll &Milo: so/11i1111 do !mio !t'Jtr (foto XML) 
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A rrmidn dr Smilfl Crhtiíia r!tu mmu ó /rrgM si111111/o () mrro dr Snnta Cri11ifi11, qur fam dos ro11rlN di' Altnmirn Sl'gllllllo dru-umm ros tle 1580 (foro X~>fl .) 

110 extrt'mn l'Jt'Srt pnm"¡uial (foro XMT.) 

So/mulo du11hn rllJll dr Rt>n//o. O bmíl urtifirn n rmipri411n11.mlrim J11/1,1i11 mrmbro tf11 fo111ilit1. l..tmbrtmos q11r u11/N1 boa 
fim1t1d11 dt' nomn imroduritln 11 flllltis do simio XIX r prinripitn Jo XX. dt'k11SI' d t'mixrnció111t111erir111111. (fu10 XML} 
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AJwa. .. · Cum.s~pórroros do 11m"prm111!11 dr Souúm. r /,1titriro1, 
mmhn rom<txr rln dlc1tt!11 tle Jf)2(J. No sk. XX os rTf'fOS .\'11 lt<m mm 
i1iflulr 1111 imposidúu t/01nomrs11111ttJ rcm11111111simios1111tr1'iort'J. 

faQUCR/1.1; En 1987, co g1tllo 1/0 progmmr1 MBrrr/oins: 1111 lur((rrlt' 
(í{!/iánn (" Vivir rada din~ 1VE), 01 vaiiim r vrciiüudr lknloim 
rr11iviro11 u mommlo m qur ln11 JN1g11r os foros 1101 simios ptt111dtJJ. 
(Í01u X/vil) 
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Familia herdoi('M (lllltJ 1944) 
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Anrid bndoim111 finnis dn dknd11 dr 1980 (fom C. Q50rio, 198n 

ikrdoils dr idndr 11uu/11m, <onlm 1987 (foro C. Osorio) 

l~trel!n dt 1111ritl111 l11·rdoirsts. ''lll"fl 1987 (foro c. o~orio) 

A(f1im nomn dr fi1111iJ do sir. XX Jrla1u11 os ro1111uros "" rmigmrión dos pnil r 
(H1dri1l1J1 (foto C. OS<Jrio, l 9R7) 
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}"1ori1;m f1t'rdniruu 11 Jhurir dn tlk11d11 dr 1980: IUJl'll.> 1111u/m, 110/lfJS 11omrs (foto C . Osario) 

Fnmi/i11 bntloirlt1 t'O mr prlmm1, romm 1987 (foto C. Osorin) 
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Onomástica histórica dunha parroquia galega: Be1doias - ANEXO FOTOGRÁFICO 

Nmns pmulrireuims bt'rdoirors án 1Utim111/lc11tl11 do sk. XX (fo10 C. Osorio). 

/loma <11' Bmloim ,¡,. L'11ri11J xrmdóm (fow C. Osoriu. 1987) 

Ri1111611 Romem Gtrri/, /"Írro<o de OerrloillJ dt'Sde 1977 (fow C. Osorio, 1987) 

Nmns berdoimu ,¡,. fl1wiJ do slmh1 XX: 01 mu nomn mnrnmbt n fi11111v onomdsrirn rln ¡111rroquin "º slClllo .XX./ (ío10 C. Osorio) 
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Nrnos rf11 pnnYJt¡uin d11 1ilt imn dkndn do 1k. XX: os Jl"ffJ IJmttf'S m(lrCnrdn n iJJll(Jflnrióu 011on11fstirn 011 rt routi11uitl11de 1/11111omts mrdirimulis ¡f e111rmltt do M-. 
XXI (foco C. Osor;o) 
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