VERIN DE ANTANO
A PRAZA DA ESTRELA
Monterrei está nun alto
e Verín está nun baixo,
Nosa Señora da Estrela
está nun campiño raso
Se agora mesmo se fixese unha enquisa entre os veciños de Verín, tanto mozos como
maiores, unha porcentaxe moi alta diría que coñece perfectamente a letra desta vella
cantiga popular, e que a ten cantado en moitas ocasións, seguramente formando parte
dos coros (ás veces non moi ben afinados, aínda que nunca llo pareza aos seus eufóricos
compoñentes) que acostuman organizarse despois das copiosas comidas ou ceas,
celebradas co gallo de vodas, bautizos ou calquera outro tipo de conmemoracións
familiares ou populares.
Se despois lle preguntásemos onde se atopa a praza da Estrela, aos menores de trinta
anos xa lle entrarían serias dúbidas, e só os de maior idade lembrarían perfectamente
que a praza da Estrela era a que estaba a continuación da praza Maior, agora unidas
ámbalas dúas, e tamén lembraríase dos enormes plátanos de indias que tiña esa praza, en
cuxas altas copas zoaba o vento nas longas noites de inverno, pero que no verán daban
fresca sombra aos que se sentaban nos seus duros bancos de pedra; especialmente
lembrarían que alí era onde se celebraban os entroidos de Verín, sobre todo na época,
alá polos anos corenta e cincuenta, na que estaban oficialmente prohibidos, e algúns -os
maiores de oitenta anos- aínda lembrarían que, ata principios dos anos trinta, a praza
Maior e a da Estrela estaban separadas por unhas edificacións de planta baixa, existindo
soamente un estreito canellón que as comunicaba.
Se na enquisa, finalmente, se preguntase por que se chamaba praza da Estrela a aquela
praza de Verín, posiblemente serían moi poucos os que soubesen que así se chamaba, e
así coñecíana desde hai máis de cincocentos anos, porque alí estivera a vella igrexa, que
baixo a advocación de Nosa Señora da Estrela foi a antiga parroquia de Verín, que a fins
do século XVI foi substituída pola igrexa nova, baixo a advocación, agora, de Santa
María a Maior.
Como o paso dos anos foi borrando as pegadas que na historia da nosa vila deixou esa
igrexa, e outras ermidas que tamén desapareceron, como a de San Roque, a da
Misericordia e a de Nosa Señora da Fe, e se pasan algúns máis é posible que o seu
recordo pérdase definitivamente, pareceume conveniente deixar constancia das
investigacións que realicei, para que esa parte da historia de Verín non quede sumida na
escuridade do esquecemento.
Nos arquivos parroquiais consérvase o Libro de la Cofradía de la Madre de Dios de la
Estrella, que conten as súas curiosas Constituciones, que “los devotos, mayordomos y
cofrades acordaron en Junta hacer guardar” y que “tomadas de las antiguas que están en
el Libro viejo” foron de novo aprobadas, o día 11 de novembro de 1696, por frai
Damián Cornejo, bispo de Ourense, entre as que establecíase que os confrades,
mediante o pago aos mordomos dunha libra de cera ao ano, se eran marido e muller, e
só de media libra, se a muller quedar viúva, así como os seus fillos, mentres non
“tomasen estado”, e tamén co pago dun real, que debían realizar no mes de agosto de
cada ano, terían dereito a que a Confraría, no seu pasamento, colocase na casa catro
fachas, que arderían durante todo o día e catro velas acesas durante a noite, e iso até que

o seu corpo saíse da casa, debendo os confrades, levando as mesmas fachas prendidas,
acompañar ao defunto desde a súa casa ata a igrexa, e tamén a que, dentro dos quince
días seguintes, se dixese nesa igrexa unha misa pola súa ánima.
Xa non hai agora constancia documental do lugar exacto que ocupaba na praza a vella
capela da Estrela, pero D. Pedro González de Ulloa, no seu famoso manuscrito,
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE LA CASA DE MONTERREY EN GALICIA, de
fins do século XVIII, publicado posteriormente por Xosé Ramón Fernández Oxea,
deixounos unha referencia sobre iso, porque ao describir Verín, despois de sinalar a
situación da parroquia nova, que estaba “caminando desde el puente en medio de la
villa, a mano izquierda”, refírese logo á igrexa vella e sobre ela di o seguinte: “A unos
cien pasos de la parroquia, en una rinconada, está una capilla con el título de Nuestra
Señora de la Estrella, poco brillante ahora, ha sido antiguamente parroquia”.
Tampouco hai constancia exacta de cando deixou de estar destinada ao culto relixioso
esa capela. No Libro de Fundaciones, que tamén se conserva no arquivo parroquial de
Santa María de Verín, faise referencia a que á igrexa vella acode cada sábado un
relixioso a dicir misa e se for día de festa vai despois de “que toquen a Santus, pues así
está mandado”, engadindo logo que a festa desta igrexa é o domingo da infraoitava da
Asunción, e que ese día hai procesión “Que sale de esta Santa casa y vuelve a ella”.
No Libro de la Cofradía, as últimas anotacións sobre altas e baixas de confrades
refírense ao año 1776, polo que é de supor que por aqueles anos terminou a actividade
da confraría e posiblemente da igrexa vella, aínda que nun antiguo libro de estatística do
Bispado de Ourense, do ano 1844, figuraba a capela como anexo da parroquia de Santa
María de Verín, indicándose, sobre ela, o seguinte: “Sta. Mª la Vieja (a) Ntra Señora de
la Estrella, antigua parroquia; pertenece al común”
Esa circunstancia, de pertencer o templo ao común dos veciños, tivo logo a súa
importancia, porque, como se relata en nota a pé de páxina, consignada por Fernández
Oxea na obra citada, con datos facilitados –segundo indica- por D. Xesús Taboada
Chivite, resulta que no ano 1880 pretenderon vender a finca que ocupaba a antiga
capela, mais o Concello de Verín oficiou ao párroco indicándolle que non podía facelo
porque pertencía ao común, e o propio Concello derrubou a antiga capela e, sobre a
finca que ocupaba, construíu uns postos de venda, cuxa existencia aínda lembran as
persoas de máis idade da vila, e foi a fins dos anos 30 do século pasado, cando o
Concello chegou a un acordo con D. Juan Lois, propietario das edificacións de planta
baixa que separaban as prazas Maior e da Estrela, e cedendo o Concello ao Sr. Lois os
postos e este ao Concello as edificacións de planta baixa, derrubaron estas, quedando
desde entón unidas ámbalas dúas prazas, levantando o Sr. Lois un edificio, sobre os
terreos que ocupaban os postos, unido a outro que xa lle pertencía, que actualmente está
sinalado co número 4 da praza.
Nun antigo plano de Verín que atopei, posiblemente de 1856, aínda aparecen divididas
ámbalas dúas prazas, e aínda que non se fai referencia expresa á capela da Estrela, nin
ao nome da praza na que estaba situada (á praza Mayor denominábana entón plaza de la
Constitución), aparece e refléxase unha edificación illada, que está precisamente nun
recanto distante uns cen pasos da parroquia, cuxa edificación pódese deducir que estaba
no lugar exacto en onde logo se construíron os postos. Como teño expresas noticias, que
me foron facilitadas polos propietarios das edificacións contiguas a aquela zona, de que,
cando se realizaron os traballos para abrir os cimentos dos seus inmobles, apareceron alí
restos de antigas sepulturas, pódese afirmar, case con toda seguridade, que a vella igrexa
de Nosa Señora da Estrela estaba construída na parte norte do edificio número 4 da
actual praza Maior, no lugar que ocupa agora unha coñecida peixaría, e que, algo mas
cara o norte, encontrábase o cemiterio desa igrexa.

As autoridades municipais, hai xa máis de trinta anos, con motivo das primeiras
obras de reforma que se levaron a cabo na praza da Estrela, decidiron unificar ámbalas
dúas prazas e asignarlles un só nome, que acordouse fose o de praza García Barbón,
porque na parte reformada colocárase a estatua do prócer verinense. Agora xa non existe
esa motivación porque, tras varias peregrinacións por distintos lugares, a estatua de D.
José García Barbón volvérona a situar, próxima ao seu emprazamento orixinal, na praza
que de novo se llama praza Maior, como tradicionalmente se coñecía. Por iso, creo que
tal vez sería oportuno restituírlle á PRAZA DA ESTRELA o seu orixinario nome,
porque é o que tivo durante varios séculos, e, de esa forma, polo menos quedará vivo o
recordo do lugar no que estivo a vella igrexa, que albergaba a primeira parroquia que
existiu na vila de Verín.
Adolfo Taboada Sanz.

Praza Maior, e, ao fondo, a praza da Estrela

