O VI MARQUES DE SAN SADURNIÑO E OS SUCESOS DE MUGARES

1.- O PREITO DE MUGARES

Todo comezou en 1864 no preito interposto polo 6º Marqués de San Sadurniño aos
veciños de Mugares, unha pequena parroquia do Concello de Toén (Ourense). O motivo do
preito é unha reclamación contra algúns labregos da parroquia por non pagaren as rendas das
viñas que os Marqueses tiñan aforadas a Domingo González dende 1626. O contrato fora
asinado por Pedro Álvarez de la Cruz, (pai do Iº marques de san Sadurniño) en troques de 20
cuartas de viño branco ao ano (aprox 328 litros). O marqués, formado no liberalismo
conservador, intenta “poñer” os bens patrimoniais do marquesado en arrendo, eliminado así os
foros do antigo réxime, que de seguro consideraba problemáticos e de incerto futuro. O marqués
-un dos poucos latifundistas galegos- era de armas tomar, estaba disposto a exercer TODOS os
seus dereitos como propietario e cobrar as rendas vitalicias do Marquesado de San Sadurniño
como fixeran os seus devanceiros xeración tras xeración. A demanda solicitaba que lle fosen
abonadas 20 cuartas de viño branco cada ano e os atrasos de 29 anos, ou no seu defecto 14.833
reais. Pola contra, os veciños de Mugares alegaban que a finca non lle pertencía ao Marqués nin
podía acreditalo documentalmente. Obviamente uns pobres labregos de Ourense de fins de
século non tiñan diñeiro para pagar tan avultada cantidade.
A sentenza do xuízo celebrado o 20 de agosto de 1864 - non podía ser menos- foi a prol do
Marqués e polo tanto, os veciños condenados a pagar os atrasos de 30 anos.
Reproducimos a continuación un resumo do xuízo para comprobar cómo funcionaba a
implacable xustiza neste tempo. O poderoso Marques de San Sadurniño era un home ben
relacionado, aristócrata con “pedigri” e familia de alcurnia; senador do partido moderado, fora
ademais alcalde de Madrid o ano anterior, e codeábase co “mellorciño” da sociedade do seu
tempo, nomeadamente dos grupos aristocráticos que apoian a raíña Isabel II. Os pobres
labregos de Toén nada poden facer diante de xente tan “principal”. A xustiza non vai con eles
como nos lembra Rosalía de Castro no seu célebre poema “A xustiza pola man”.

2.- A REVOLTA DE MUGARES
Ignoramos os avatares da posible execución da sentencia en anos posteriores, mais a
conflitividade da política española e os malos aires para os partidos borbónicos durante o
Sexenio Democrático, deberon dificultar a súa aplicación. En calquera caso, a finais de agosto
de 1896, en plena Restauración Borbónica, o Marqués parece decidido á aplicación efectiva da
sentenza. Está refacendo o seu Pazo de San Sadurniño e todo diñeiro é pouco. Agora ademais é
senador vitalicio por desexo expreso de Alfonso XII. Moverá adecuadamente os fíos da xustiza
para que se lle embarguen os bens dos labregos de Mugares que se obstinan en non pagarlle os
foros das súas posesións –as cuartas de viño- nin a cuantía por atrasos decidida pola sentenza.
Un aguacil, un procurador e un escribán desprázanse ao lugar de Mugares co obxectivo de
efectuar o embargo definitivo e botar aos labregos morosos das súas terras. Mais os veciños
organizados, conseguirán impedilo mediante unha auténtica revolta popular que deixou
malferidos aos representantes da xustiza. Así o relataba o xornal “El regional” o 1/10/1896:

O problema radicaba en que non aparecía o corpo do augacil o Sr Aydillo, que quedara moi
malferido na praza da igrexa o día dos sucesos. Axiña todas as forzas de “orde” mobilízanse
para resolver o “problema”. A garda Civil ocupa militarmente a aldea, o cura será destituído
polo bispo de Ourense e ata un xuíz especial chegará dende Coruña para restaurar a orde perdida
na “España dos propietarios”.

3.-A REPRESION
A represión sobre os labregos e labregas de Mugares foi completa; ao cabo dun mes, Mugares
presentaba un aspecto fantasmal. Os labregos fuxiran das súas casas porque todos eran
sistematicamente detidos para seren interrogados na capital ourensán. Parece ser que mais de 90
veciños foron encausados nun primeiro momento.

4/10 1896

Axiña comprobarase que nos altercados dos “tristemente célebres sucesos de Mugares”
morrera o aguacil desaparecido. Agora sabemos que o seu corpo foi queimado nun forno de pan
para facer desaparecer o “corpo do delito” por un par de labregos desesperados. Mais os veciños
están aterrados e seguen escapados polos montes, deixando as casas valeiras. Diante da
gravidade do caso, ven un instrutor especial dende a A Coruña

El regional 6/10/1896

El regional 12/10/1896 e 13/10/1896

Días despois a situación segue a ser moi calamitosa e caótica, debido á fuxida masiva dos
labregos de Mugares; continúan procesados 81 veciños, aínda que algúns serán postos en
liberdade por falta de probas. Moitos nenos da aldea están abandonados sen que poidan
subsistir, mentres perséguense aos presuntos culpábeis que intentan poñerse a salvo en Portugal
ou América.

El regional,15/10/1896

El Lucense 29/10/1896

En novembro de 1896 parece que xa está moi avanzada a instrución do sumario. Mais os
principais encartados seguen escapados polos montes ou conseguiran fuxir a Portugal. A garda
civil mata a tiros a Manuel Villamarín González, “Mayás”, na aldea de Mugares polo San
Martiño de 1896. Considérano un dos principais impulsores do “motín de Mugares”.

12/11/1896

Gaceta de Galicia 18/11/1896

Mais cinco meses despois, o procedemento xudicial de embargo posto en marcha polo
Marqués de San Sadurniño continúa o seu proceso imparable. En abril de 1897 a Garda civil
anda a repartir os oficios de apremio pola reclamación dos mollos de viño e os atrasos de trinta
anos. Mugares semella un pobo abandonado. Os que aínda vagan polos montes entréganse á
xustiza

El lucense 21/4/1897

El pensamiento gallego 3/5/1897

El pensamiento gallego 1/5 1897

Gaceta de Galicia 9/5/1897

4.-EPILOGO
A mediados de 1897, a prensa da época informa que Mugares semella un pobo
moribundo en situación crítica. Outros xornais informan do grande número de labregos que
tiveron que emigrar a América, porque foilles imposible sobrevivir a esta situación. O
ilustrísimo VI Marqués de San Sadurniño xa ten acadado o seu propósito: recuperar a lexítima
propiedade sobre as terras, os 328 litros de viño branco anuais e restaurar o imperio da Lei dos
propietarios. Ao final, a xustiza do Marques de San Sadurniño e Vizconde da Fronteira semella
executada. Bó proveito.

17/8/1897 el alcance

