
 

O final do camino. Crítica dos 

capítulos 1 e 2 

Aránzazu Fernández Quintas 

  

Cando unha decide adicarse á Historia, sabe que haberá momentos nos que teña que se 

trabar a lingua, tentar facer oídos xordos ou cando menos ter unha actitude o máis “aséptica” 

posible. Achegarse a unha exposición, ler un artigo nunha revista de actualidade ou titulares 

de xornais, pódese converter nun deporte de risco se comezas a miralo todo dende o punto 

de vista de quen ten feito da Historia, unha profesión e un xeito de vida. Igualmente acontece 

cando un grupo das túas amizades decide xogar ao Trivial, e todos miran cara ti cando chega 

a pregunta que se supón que, si ou si, debes saber; como diría a miña amiga Marta: “non nos 

sabemos todos os queixos amarelos” nin tampouco memorizamos estúpidas listas de reis 

godos nin datas ao montón, para iso soe ser útil a Wikipedia. 

 Este speech ten una razón de ser! A ver, cando un libro ou unha serie se venden como 

“históricos” é inevitable que algunhas frikis da Historia nos interesemos nelo; sobre todo se 

o periodo histórico coincide co teu obxecto de estudo, o que che interesa máis ca outros, e    

iso foi o que sucedeu coa serie Ó final do camiño da TVE e a TVG: a Idade Media, Compostela, 

o reino de Galiza, conflitos, etc. Todo se confabula para que fose o suficientemente 

interesante como para que me sentase no sofá, mantiña, té e a disfrutar, ate que me tiven que 

levantar por unha libreta de notas. Ahí rematou a diversión e a medievalista que vive no meu 

interior decidiu rebelarse.  

 Resulta complicado explicar a sensación de “chasco” que me levei, non só porque o 

cartón pedra resulta evidente nalgunhas ocasións (o cal quita veracidade á trama e a deixa 

un poco cutre),  que os sarracenos sexan un estereotipo de maldade e crueldade, asasinos e 
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raptores de futuros escravos e con acento francés, ou o feito de que vin a serie na TVG e a 

dobraxe é do máis penoso e triste que teño visto nos últimos anos, cando tiñamos un dos 

mellores equipos de dobraxe, con recoñecidos premios e moito prestixio, pero claro, 

minorizar unha lingua é o que ten, que deixemos de invertir nela; o peor de todo é que moitos 

dos actores e actrices da serie son galegos, se ve que perderon a lingua na viaxe á capital do 

reino.  

 A serie está ambientada nos inicios do século XI, Galiza, Compostela, guerra contra os 

reinos de taifas, comezo das peregrinaxes dende Europa, alianzas, reinos en liza, etc. 

Considero que é o suficientemente interesante como para non ter que lle dar “vidilla”, como 

dí Javier Rey, actor que da vida a Pedro de Catoira, nunha das reportaxes que se emiten antes 

e despois dos capítulos. O de “darlle vidilla” fai que se mesturen datas, personaxes, historias, 

que se (mal)interpreten ou se terxiverxen datos, etc. E polo tanto, deixa de ser unha serie 

histórica para se converter en ficción histórica, punto importante a ter en conta.  

Non me vou poñer a defender a existencia do reino de Galiza, ou explicar a diferencia entre 

sarraceno, mouro ou musulmán; hai certos datos que son facilmente localizables e que 

calquera cun pouco de interese polo noso país, pode atopar e coñecer; pero paréceme 

interesante poñer en situación e explicar un par de cousas que, baixo o meu punto de vista, 

non quedan claras na serie, e, aparte de dar lugar a equívoco, son pouco respetuosas coa 

Historia. Pero repito, é o meu parecer.  

 Antes de nada creo que paga a pena facer un pequeno resumo do argumento da serie 

televisiva, unha sinopse do que acontece nos dous primeiros capítulos. No ano 1075, Catoira 

é atacada por unha horda de sarracenos, o bispo Diego Peláez e a súa garda acuden na súa 

defensa, dous irmáns son rescatados, e o terceiro é raptado por Ybn-Tasufin.  

Dez anos despois, os irmáns teñen unha vida feita en Compostela, Gonzalo de Catoira é 

capitán da garda da vila; Estevo é canteiro e aspira ser mestre. Gonzalo está casado coa 

boticaria, Elvira, que traballa/xestiona o hospital da vila, xunto con Efrain, un médico xudeu, 

que será preso do abade de Antealtares, Odamiro, por blasfemo (por abrir as carnes para 

curar á xente). A catedral está en proceso de construción, é o momento no que se inician as 

obras do templo románico. O mestre Bernardo está falto de ideas, e Estevo comeza a 
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visualizar (gracias á aparición dun Vulturi, ou do espíritu malvado que habita na película O 

Bosque de Shyamalan, aínda non teño claro cal foi a primeira relación que fixen cando o vin) 

o que será a futura catedral. No interín, a raíña Constanza de Borgoña, segunda muller do rei 

Afonso, acude a Compostela na procura de axuda económica e militar no nome do seu home 

para a conquista da taifa de Toledo, e esixe a axuda do bispo Peláez e do seu amante o conde 

de Andrade. Toledo cae, o rei Afonso VI “el bravo”, cunha imaxe de tolo e perturbado 

asimilable á que da o rei tolo de Xogo de Tronos, entra en Toledo e transmite a mensaxe clara 

de que el é o rei, que tanto lle ten o que pida Peláez nin o que pretenda facer con Compostela. 

A caída de Toledo é provocada polo rescate de Pedro (o terceiro irmán que foi raptado ao 

comezo de todo este lío) por parte de Gonzalo. A partires de ahí os feitos precipítanse, Peláez 

síntese traicioado, reúne aos nobres galegos, agás Andrade, e confabulan para facer volver a 

García, lexítimo rei de Galiza, prisioneiro de seu irmán no castelo de Luna dende o ano 1072. 

Andrade comunica a traizón ao rei e comeza o conflito armado. Gonzalo de Catoira toma 

partido polo bando real, porque non quere provocar loita e morte en Compostela, Peláez 

ofrécelle un título nobiliario, o seu apelido e ocupar un cargo importante no reinado ao que 

o propio prelado aspira.  

 Mentres tanto, o rei de Sevilla, Al-Mutamid solicita axuda ao emir de Marrocos Ybn 

Tasufin, da dinastía dos almorábides (moito máis radicais relixiosamente falando). Este foi o 

que se levou ao terceiro irmán, Pedro, e foino adoutrinando ate o converter nun cabalo de 

Troia que entrará en Compostela rescatado por seu irmán para abrir as portas aos 

almorábides.  

 Yba Tasufin faise co poder en Sevilla, e Zaida, a filla do rei Al-Mutamid, acude a Toledo 

a solicitar a axuda de Afonso VI. Este acollea na corte, con ojitos libidinosos, e tras espila en 

público, igual que Sin tetas no hay paraíso,  non vaia ser que se non vemos un espido integral 

feminino nunha serie, vaiamos a deixar de vela. Baixo o meu punto de vista, parece estúpido 

facer tal ofensa á filla dun posible aliado con inimigos en común. Ademais, xa que vou 

comezar a explicar os erros que eu vexo na serie, comezo por aquí, Zaida non é filla do rei da 

taifa de Sevilla, senón a súa nora. Está casada con Abu Nassar, rei da taifa de Córdoba, atacada 

no ano 1091 polos almorábides. Será entón, cando pida asilo na corte de Afonso xunto cos 
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seus fillos, e será a súa concubina e a nai do único fillo varón do rei.  

 Bueno, pois xa metidos en fariña, seguimos. Catoira no século XI, tiña dúas torres 

defensivas, restauradas durante o bispado de Cresconio (bispo de Iria entre 1037 e 1066), 

que servían de defensa e vixía contra os ataques normandos, así que a visión dunha Catoira 

de barro e madeira no medio dun bosque, non me acaba de  convencer. Toda vez que Ybn 

Tasufin non chegou tan ao norte na península, nin consta a súa presenza na mesma ate o ano 

1085, no que foi chamado como axuda polo rei de Sevilla e o de Badaxoz ante o crecente 

poder de Afonso VI, a toma de Toledo e a esixencia do pago de tributos por parte do monarca 

castelán.  

 A Compostela representada na serie é un pouco cutre, cunha soa muralla defensiva (de 

cartón pedra, cutre total). Non hai rastro do mosteiro de Antealtares, nin da igrexa de San 

Salvador. Compostela ten unha dobre muralla levantada durante o bispado de Cresconio (o 

mesmo que restaurou as torres de Oeste). E por que? Tal vez porque no ano 997 Almanzor 

chegou a Compostela e arrasou con ela?, e porque os ataques normandos pola costa eran 

cousa habitual, alomenos ate finais do século XI? Así que, Compostela no ano 1085 ten dúas 

murallas, a segunda dela duns dous km de lonxitude, non a cutreira esa que mostran. Hai un 

mercado, mercadores, artesáns, etc., non é un barral mal estruturado. O locus sancti é un 

espazo definido: o sepulcro do Apóstolo na igrexa de Santiago, ao seu carón a igrexa de San 

Xoán Bautista; aos pés do sepulcro, a igrexa de San Salvador de Antealtares, a edificación do 

mosteiro, coa súa propia cerca e un solar, un espazo acoutado dentro do locus; na marxe máis 

setentrional o pazo episcopal, no que residían os bispos de Iria. Tamén temos a igrexa de 

Santa María da Corticela, xérmolo do que será San Martiño Pinario. Había tamén neste espazo 

un cemiterio. Todo isto cercado, e protexido. No ano 1085, é probable que dentro desa 

primeira muralla, existisen vivendas particulares, pegadas ao que foi a muralla inicial e 

convertíndose en parte dela, non esparexidas polo espazo sacro, e dende logo, non ocupando 

o lugar do que debía ser o solar de Antealtares, que neste momento xa conta cun claustro, 

dormitorio e “oficinas” para as labores e oficios da orde. Antealtares é un cebonio de monxes 

bieitos, e Odamiro é o seu abade, presentado como un home torturado e apoucado, un pouco 

tolo, e en contra da edificiación da nova igrexa. Igual si, pero tras a Concordia de Antealtares 
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os beneficios acadados polo seu mosteiro, ou os beneficios que habería de conseguir se tal 

Concordia se tivese cumprido, habían ser moi importantes. Odamiro está tamén en contra 

do físico xudeu (tal era o nome que se lle daba aos médicos) Efrain, porque é un blasfemo 

que abre as carnes dos enfermos. Alguén debería mirar o significado de blasfemo, porque 

non é o que nos venden. Ademais, está documentada a presenza de físicos e cirurxiáns 

xudeus na Galiza medieval e tamén na Castela destes séculos. Os reis e os nobres, contan con 

estes “especialistas” entre a súa servidume, e nas Partidas –xa no século XIII– a única pega 

que se lles pon é que o xudeu non debe tratar a un cristián directamente, pero que pode 

ensinar ou amosar o camiño a un cristián para que o faga por él. Odamiro actúa como un 

inquisidor, incluso tortura a Efrain, nun cárcere que, se non me equivoco, debería estar baixo 

o poder do señor de Santiago, o bispo Diego Peláez, non do abade. E falando de Efrain, teño 

que falar por forza de Elvira, a muller de Gonzalo de Catoira, boticaria que traballa con el no 

hospital que ambos rexen; Elvira, é unha muller adiantada ao seu tempo, venden na serie; 

non dubido da presenza de mulleres con coñecementos de herbas, ungüentos e demais, pero 

se acosan a Efrain por abrir as carnes, Elvira arde por bruxa, non? Ademais, os hospitais en 

Compostela estaban a cargo da Igrexa, creados polo bispo, así que estes dous non eran 

rexentes de nada.  

 Non podo falar da integración ou das relacións inter-relixiosas, pero son moitos os 

estudosos que consideran que, polo menos neste momento do que estamos a falar, as 

relacións deberon ser cando menos “apracibles”. Diversa documentación –aínda que para 

séculos posteriores– en Ourense ou Allariz mostran que a realidade era esa, os xudeus vivían 

nas vilas e formaban parte da realidade social galega, acudindo ao concello e ás leis cando 

era preciso, non existían guetos ou progroms á maneira doutras zonas do norte de Europa, e 

dende logo que os xudeus vivían en zonas comúns, que permitían o socorro mutuo e a vida 

en comunidade, pero tamén se sabe que había xudeus vivindo noutras zonas da vila, fóra das 

xuderías. O mesmo acontecía cos mouros que se quedaban en terras conquistadas, chamados 

mudéxares, no caso de continuar procesando a súa relixión, ou mouriscos, no caso de se 

converter ao cristianismo. As relacións eran polo de agora, segundo as fontes, cordiais.  

 Compostela, cidade galega, sepulcro do apóstolo Santiago (que comeza a ser patrón dos 
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reinos cristiáns da Península), señorío de importancia e renome, e ao seu fronte un bispo, 

Diego Peláez. Dependendo de que crónica leamos, a documentación consultada, será un gran 

home, un gran bispo e señor ou un trepa con infulas de grandeza que non sabe que lugar 

ocupa e non ten clara a súa función. Na serie, é un sanguinario sen escrúpulos, cabeza 

dirixente dunha conspiración da nobreza galaica para repoñer no trono a García II de Galiza. 

Pero, en realidade, non hai datos suficientes como para confirmar a presenza de Peláez nesta 

conspiración. A revolta nobiliaria comezará entre os anos 1077 e 1078, neste último ano é 

cando se celebra o concilio de Husillos, no que se depón a Diego Peláez do seu cargo de bispo 

de Iria-Compostela, aínda que xa levaba tempo afastado do cargo e prisioneiro do rei Afonso. 

Segundo parece, algúns dos estudosos viron unha relación entre os dous feitos (a revolta e a 

destitución de Peláez), a coincidencia das datas, etc. e sumando dous e dous, deron por válida 

unha teoria que non se pode demostrar a día de hoxe.  

 Até o de agora, tento ir desgranando feitos, datas, personaxes, arquitectura, etc. que 

non cadran, datos que confunden e impiden que tal serie se chame histórica, tal e como 

pretende. Podería falar tamén do erróneo da vestimenta da garda compostelá, vestidos como 

soldados romanos, pero con botas e non con sandalias, claro, que en Compostela chove e non 

vaia ser. 

 Pero se vos lembrades, dixen que houbo un momento da serie no que me tiven que 

erguer do sofá e ir buscar unha libreta, e foi  xusto o intre no que escoitei: conde de Andrade, 

CONDE DE ANDRADE! Alí quedei, pampa. O primeiro Andrade recoñecido na 

documentación, é Bermudo Fortúniz, herdeiro de Andrade, no ano 1160, e non era conde; o 

primeiro señor de Andrade recoñecido é Fernán Pérez de Andrade, que será o que acade 

unha serie de privilexios que o consolidan como o precursor, o máis importante da súa 

estirpe, pero haberá que agardar a Fernando Pérez de Andrade, andado xa o século XVI, para 

atopar o título de conde vencellado á casa de Andrade como tal, como condado de Andrade.  

 

 Chegados a este punto, pouco máis teño que engadir. Que unha serie estea baseada en 

datos históricos, ben sexan personaxes ou feitos recoñecidos e documentados non é nada 

malo, ben ao contrario. Dende o meu punto de vista, permite que persoas que de outro xeito 
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non lerían ou procurarían información sobre a Historia ou ese periodo en concreto, se 

acheguen, investiguen ou mostren interese. O problema ven cando nos venden un produto 

como histórico, nun momento no que os estudos de Humanidades son denostados e cada vez 

máis relegados a un segundo (por non dicir terceiro) plano. Así moitas persoas sentarán 

diante da tele a “aprender historia” da man dunha serie que se da ese título, sen ser críticas 

nin valorar canto de verdade hai tras o que están a asimilar.  

 Deberiamos ser máis críticos e máis esixentes co que vemos na caixa tonta, e xa que 

podemos, dar conta de aquelo que non é realidade e non debe ser vendido como tal.  
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