
 

 

Entre 1467 e 1469 tivo lugar en Galicia a chamada Revolta Irmandiña. Este 

conflito foi principalmente consecuencia dos crecentes abusos de poder que as 

grandes casas nobiliarias galegas realizaban cara as clases populares. Esta 

circunstancia, xurdida da inestabilidade política que se vivía en Castela, deu na 

creación da Santa Irmandade, un órgano autorizado por Henrique IV, na cal se 

organizaron unha mestura de labregos, comerciantes, artesáns, relixiosos e incluso 

fidalgos e pequenos señores feudais para facer fronte aos constantes agravios da 

clase nobre. 

Entre as obras que representan este momento histórico atopamos 1468, 

banda deseñada do autor vimiancés Rubén Rial. Nesta obra nárrase de forma 

ficcionada a toma e derrubamento do castelo de Vimianzo, situándose a acción no 

ano que da nome á obra, cando as irmandades de Terra de Soneira acordan atacar a 

fortaleza dende a que os homes dos Moscoso continuaban a atemorizar ao pobo. 

A obra publicouse en 2015, sendo un encargo da Asociación Cultural 

Cherinkas para conmemorar a XX edición do “Asalto ao Castelo”, festa na que se 

conmemora a caída do Castelo de Vimianzo. 

Á hora de representar os prexuízos que causaron a revolta, 1468 mostra o 

máis común, o roubo, ocasionalmente disfrazado de recadación arbitraria e indebida 

de tributos; así como tamén os menos habituais pero sensiblemente máis agresivos 

secuestros de individuos para o cobro de rescates. 

Será nunha das primeiras escenas nas que Rial nos mostre a variada 

procedencia social dos individuos que formaban as Irmandades, ao representar 

unha xunta na que identificamos diversas personaxes, como o alcalde da Irmandade 

—individuo elixido para liderar as agrupacións locais—, un fidalgo —o cal, como 

membro da clase guerreira, encargarase de facilitar combatentes especializados de 

a cabalo —, o xefe das cuadrillas —encargado de capitanear as milicias populares 

que conformaban a maior parte das forzas militares dos Irmandiños—, así como un 

sacerdote e varios comerciantes — membros da incipiente clase burguesa—. É 
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preciso sinalar que, ao contrario do mostrado no cómic, estas asembleas adoitaban 

reunir á totalidade dos membros da irmandade e non só aos seus líderes, polo que 

celebrábanse en lugares abertos como prados ou descampados debido ás multitudes 

que podían xuntarse. Non obstante, este será unha das escasas incorreccións que 

atoparemos na obra.  

 

 

 

No bando dos “malfeitores” —nome que reciben nas fontes medievais os 

señores e a soldadesca do bando da nobreza— atopamos ao alcaide da casa forte e 

máis aos seus homes. Fronte ao habitual despregue de recursos bélicos e humanos 

que adoitamos ver en outras representacións populares do aparello guerreiro 

medieval, 1468 móstranos un castelo de pequeno tamaño levado por non máis de 

dous ou tres ducias de homes, sendo esta unha versión máis próxima á realidade 

histórica. Tamén, fronte á idea ficticia dos grandes exércitos profesionais e 

uniformados do medievo, a obra mostra soldados con equipamento diverso e 

irregular, tal e como tería sido na época. 

Como non podía ser doutro xeito nunha aventura ambientada na Revolta 

Irmandiña, o castelo xogará un papel capital. A pesar de que a edificación consérvase 

na actualidade, a estrutura existente no momento da revolta viuse afectada polo 

derrube e a súa posterior reconstrución, cousa que acontece na meirande parte das 

torres e fortalezas medievais de Galicia. É por isto que o autor decide recorrer a 

bibliografía especializada para tratar de mostrar o aspecto do castelo no momento 

previo á súa destrución. 
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É importante destacar a investigación realizada polo autor para recrear o 

complexo período no que sucede a aventura, representando elementos como as 

vestimentas ou as armas, así como fuxindo dos usuais tópicos que sinalan aos 

Irmandiños como “protorrevolucionarios medievais”. 

 

 

 

É por iso que nos atopamos fronte unha obra perfecta para comprender 

mellor un proceso tan completo é difícil como foi a Revolta Irmandiña, na que Rubén 

Rial logrou mostrar un amplo repertorio de cuestións históricas á vez que constrúe 

un relato entretido. 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxes extraídas de 1468 de Rubén Rial 
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