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50 ANOS DA PUBLICACIÓN “ORIGEN DE 
LAS EDIFICACIONES ADOSADAS A LA 
MURALLA DE LUGO”

Convidado pola directora do Museo do Castro de 
Viladonga, Elena Varela Arias, a escribir un artigo para 
CROA, nesta primeira colaboración vou tratar unha 
cuestión persoal. O 17 de novembro de 1972 saíu á 
venda o meu primeiro libro e, polo mesmo neste 
ano 2022, cúmprense 50 anos da súa publicación, 
coincidindo cos 22 anos da declaración da muralla 
como Patrimonio da Humanidade.

Moito levamos andado desde aquela en diversos 
aspectos relacionados co monumento, desde un 
mellor coñecemento do edificio, tanto desde o punto 
de vista científico como popular, ata a mellora do seu 
aspecto, pasando polo aprecio dos propios lucenses, 
que culminou no ano 2000 co recoñecemento mundial 
do seu valor.

Como a memoria é fráxil, e ás veces selectiva, 
quero deixar constancia dun traballo persoal feito 
por afección e sen maior interese que o de tentar 
contribuír desde o bando dos murallistas, que sempre 
os houbo, a rebaixar o número dos antimurallistas, 
que aínda os hai, militantes neste grupo seguramente 
por ignorancia.

Nacín na rúa das Nóreas e a horta da miña casa 
delimitada polo leste na muralla. Ese gran valado que 
tantos servizos prestou aos lucenses ao longo do 
tempo, estivo presente no inicio da miña vida durante 
vinte anos. Cavilei que non mostrar curiosidade por 
saber de algo que me era tan familiar, sería como 
ignorar a miña xenealoxía. (Fig. 1)

Fig. 1. Adolfo de Abel Vilela ao pé da muralla na rúa das Nóreas 
coa súa cadela Coral. Obsérvese o corte que quedou despois do 
derrubamento da segunda escaleira que apareceu na muralla. Foto 
do autor

O primeiro libro que lin aos 9 anos foi Lugo y sus 
hombres do boticario Salvador Castro Freire, e 
o segundo, aos 10 anos, o manuscrito de Lugo 
monumental y artístico, do  meu mestre Narciso 
Peinado Gómez, onde conseguín as primeiras 
informacións. Quixen saber máis e descubrín que se 
sabía moi pouco de todo o relacionado coa historia 
da cidade, e que non había bibliografía ao alcance do 
público que se quixese informar, así que, sen ter unha 
preparación específica, iniciei a pescuda revisando as 
Actas Capitulares do Concello onde están recollidos 
os acordos tomados nos consistorios. Comecei no 
primeiro libro que se conserva, de 1545, e cheguei 
ata 1930.

Adolfo de Abel Vilela
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Era consciente de que a investigación ten que cumprir 
un fin social, que se debe poñer o coñecemento 
adquirido a disposición dos demais. Niso consistiu, e 
consiste, a miña vocación e profesión, divulgar o que 
vou aprendendo. Así que esta revisión feita ao longo 
dos anos deume unha visión global da macrohistoria 
lucense que procurei dar a coñecer por medio de 
artigos publicados nos xornais locais, revistas, charlas, 
intervencións nas emisoras de radio locais e libros.

Non se pode valorar a importancia do que se ten se 
non se coñece e compara, e para iso é necesario 
que o público interesado teña acceso á información 
que van conseguindo os historiadores, sexan 
documentalistas ou arqueólogos, profesionais ou por 
afección, a través dos múltiples medios que hoxe nos 
ofrece a tecnoloxía tanto para o estudo como para a 
divulgación, avances dos que antes careciamos.

A primeira edición

Xa hai medio século que publiquei Origen de las 
edificaciones adosadas a la Muralla de Lugo, o 
primeiro traballo de investigación dedicado a un 
tema que co tempo sería unha das miñas liñas de 
investigación preferida dentro da longa e descoñecida 
historia da cidade de Lugo, neste caso referida ao 
período moderno e contemporáneo da muralla.

Escribir sobre as casas que había apegadas á muralla 
foi para min un feito casual. Cando estaba no Arquivo 
Histórico Provincial, un cuarto pequeno con mobles 
moi tallados de estilo neorenacemento, situada no 
primeiro andar do edificio da Deputación Provincial, 
na lectura das actas, especialmente nas do século 
XVIII, era frecuente que aparecesen acordos para 
a concesión, polo sistema de foro, dos terreos que 
había entre dúas torres da muralla para facer hortas ou  
para construír dun xeito económico unha casa, pois só 
había que facer a fachada, o piso e o lousado, pois tres 
das paredes xa as facilitaba o monumento. O Concello 
recadaba 4 reais ao ano e os propietarios tiñan que 
coidar do seu cacho de muralla.

Como non había fotocopiadora, as notas eran 
manuscritas, apuntaba a referencia e continuaba. 
Pero o meu interese por este tema xurdiu cando 

se publicou o Decreto do 8 de xullo de 1971, que 
declarou de utilidade pública os edificios que había 
apegados ás murallas romanas de Lugo, trámite 
que permitiu a expropiación co fin de liberaralas dun 
aditamento que non só as deslucía senón que tamén 
as prexudicaba. (Figs 2-3)

Figs. 2-3. Casas nas inmediacións da Porta de San Pedro e 
reconstrución do tramo. Fotos José Luis Vega e Miguel Montero Vaz 

Como no preámbulo da disposición non se dicía nada 
sobre a razón destas edificacións, foi entón cando 
no verán de 1972 decidín preparar unha publicación 
digamos que de urxencia. Daquela as imprentas de 
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Lugo traballaban con tipografía e fotogravados, así que 
deseñei unha portada co coñecido gravado publicado 
na páxina 313 do número 40 do Semanario Pintoresco 
Español de 1850, a dúas cores, e cunha solapiña co 
seguinte texto:

“Es este un trabajo en el que por primera vez se 
trata de explicar el motivo por el que surgieron tales 
edificaciones y la oposición de las autoridades del 
Reino de Galicia para la ocupación de los lienzos de la 
Muralla con ellos.

El trabajo centra su atención en el siglo XVIII, época en 
la que estuvieron a punto de desaparecer, con algunas 
curiosidades relacionadas con los edificios, terminando 
con su situación en la segunda década del XIX.”

A extensión dos dous parágrafos estaba acorde co 
do texto, nun formato de 12,5 x 17 cm chamado de 
peto. Polo seu volume non chegaba á categoría de 
libro, senón dun folleto, 86 páxinas e 21 fotografías 
impresas en papel crouché para que tivesen máis 
calidade na reprodución, un plano debuxado por min, 
e o texto en castelán, pois aínda que eu falaba galego 
nin o sabía escribir, nin había unha norma, por iso dicía 
Ánxel Fole “a lingua é a que se fala”. Púxose á venda 
o 17 de novembro cun prezo de 75 pesetas (0,45 €), 
hoxe un boliño de pan custa 0,50 €.

Escribín en tres parágrafos unha “dedicatoria” a todos 
os lucenses, desde o século III ao XX, que fixeron 
posible a realidade de tan magnífica obra e a súa 
conservación durante 1.700 anos, porque a existencia 
da muralla certificaba el lustre de la ciudad, é dicir, a 
súa antigüidade. (Fig.4)

Fig. 4. Vista da muralla sen edificios entre a Porta Falsa e a da 
Estación. Foto do autor.

A Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación y Ciencia librara caudal para que se 
puidese contemplar a grandiosidade do monumento 
polo que sempre tiveran admiración algúns dos nosos 
antepasados, a pesar de que xa lle faltaban as partes 
habitables das oitenta e cinco torres eliminadas na 
reforma xeral feita polo arquitecto académico Alejo 
Andrade Yáñez cara a 1837:

“Por fin, y después de muchos años, se puede 
admirar la Muralla romana de Lugo sin edificaciones 
que oculten sus muros, como le hubiese gustado ver 
en su época al Excmo. Sr. Capitán General del Reino 
de Galicia, don Pedro Martín Cermeño, que en 1787 
se lamentaba de que «la falta de cuidado y policía 
ha dado lugar a que se cause un mal irremediable 
que desluce sus muros, que se han tenido por un 
monumento antiquísimo apreciable, y que a veces se 
ha librado caudal para su conservación” (Abel, 1972, p. 
9). (Fig. 5)

Fig. 5. Portada deseñada polo autor para a primeira edición de 
Origen de las edificaciones adosadas a la Muralla de Lugo.
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Organizado o texto en cinco capítulos, o primeiro está 
dedicado a facer unha introdución sobre a muralla; 
o segundo a falar das construcións no século XVIII; 
o terceiro relata a intervención do capitán xeneral 
prohibindo facer máis casas, o cuarto recolle a visita do 
coronel do corpo de Enxeñeiros Antonio López Sopena 
que fixo un informe co seu inventario, e o quinto trata 
dos edificios que había a comezos do século XIX. No 
Apéndice transcríbense cinco documentos, sendo o 
máis importante a relación de edificios que había en 
1787, segundo o recoñecemento feito polo coronel.

Aínda que polo xeral todos os autores se avergoñan 
do seu primeiro traballo, pasados os anos cando xa se 
ten oficio, madurez e sobre todo máis coñecemento e 
falta de rubor, no meu caso levo publicados 34 libros e 
teño 76 anos, pásanos algo semellante á predilección 
que os pais con varios fillos senten polo primoxénito, 
non lle ven os defectos.

Os comentarios

As críticas foron moi xenerosas, seguramente unhas 
por quedar ben e outras por razóns de aprecio e afecto 
persoal, gabanzas que hai que recoñecer que son 
necesarias para dar ánimo aos principiantes co fin de 
que continúen cun traballo ao que lle hai que dedicar 
centos de horas, por amor á arte, feito por satisfacción 
persoal, sen recompensa material e só agardando a 
gratificación dun eloxio aínda que sexa por cumprido.

Como os libros polo xeral tiñan un prólogo eu pedinllo 
a María Victoria Carballo-Calero Ramos que, rematada 
a licenciatura, continuaba a súa formación como 
bolseira no Museo Provincial de Lugo catalogando 
a pintura e a escultura e preparando a súa tese 
de doutoramento sobre a pintora Julia Minguillón 
Iglesias. É un texto de compromiso, amable no que di 
e equilibrado na lonxitude, tres parágrafos, acorde co 
número de páxinas do impreso:

“Si cualquier estudio relacionado con la Muralla de 
Lugo ofrece interés, en estos momentos en que la 
demolición de los edificios adosados a la misma está 
a punto de finalizarse, tales estudios, y de un modo 
particular para los lucenses, adquieren una actualidad 
singular.

En este sentido hay que valorar y entender el trabajo 
de Adolfo Abel, hombre inquieto que, preocupado 
por cuanto afecta a su ciudad, aporta una serie de 
documentos y material gráfico fundamental para 
cualquier estudio que se intente hacer sobre la Muralla 
de Lugo.

Pienso que el mérito de su labor se ve incrementado 
en este caso por la oportunidad de su lanzamiento. 
Felicitemos pues al autor por esta publicación que, 
sin duda, contribuirá al mejor conocimiento de un 
importante capítulo de la historia lucense” (Abel, 
1972, p. 7).

Xulio Xiz destacaba no xornal El Ideal Gallego, 
dous aspectos do traballo, o interesante contido e 
o momento propicio no que aparecía, cando xa se 
derrubaran as casas:

“Interesantísimo es para los lucenses este pequeño 
volumen que analiza una por una, el origen de las 
edificaciones adosadas a la muralla lucense por su 
parte exterior, así como las diversas circunstancias 
que garantizaron su pervivencia, las vicisitudes por 
las cuales surgieron, con interesantes apéndices 
documentales que a las mismas hacen referencia” (El 
Ideal gallego, 1972).

El Progreso daba a noticia referindo a miña bis 
polifacética, pois dicía que alternaba os estudos de 
Enxeñería Técnica Agrícola, xa os rematara, coas 
manifestacións artísticas e literarias, e engadía:

“El trabajo no puede ser de mayor actualidad, porque 
en él se hace historia de las edificaciones que han 
sido derribadas o están a punto de serlo que se 
hallaban adosadas a nuestro monumento. En especial 
el estudio se centra en el siglo XVIII y aporta una 
serie de datos, en los cuales se informa no solo del 
origen de esas edificaciones sino también de pleitos, 
intervenciones oficiales y opiniones que hicieron 
relación al valor y utilidad de la Muralla” (El Progreso, 
1973).

O director de Radio Popular de Lugo, Benito Vázquez 
Regueira, que utilizaba como nome profesional o de 
Jorge de Vázquez, tiña no informativo do mediodía un 
micro espazo titulado “A propósito”, que duraba tres 
minutos que era o tempo taxado para dar lectura a 
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un folio mecanografado a dobre espazo. Como eu era 
colaborador da emisora, tivo a ben facer referencia ao 
meu traballo deténdose nalgún aspecto do contido, 
como a oposición a que se construísen as casas de 
Pedro Martín Cermeño, capitán xeneral de Galicia. E 
no relativo á valoración do traballo facía alusión ao que 
se dicía no prólogo:

“Su oportunidad es señalada en el prólogo de María 
Victoria Carballo, tan breve como elogioso, y de su 
interés no cabe dudar al permitirnos el conocimiento 
de los testimonios que dormían en los archivos” 
(Vázquez, 1972).

A saída do meu traballo coincidiu coa publicación da 
tese de licenciatura de Felipe Arias Vilas, Las murallas 
romanas de Lugo (1972), polo que na sección “Reloj 
sin Horas” de El Progreso, o autor do artigo “Dos 
libros sobre la Muralla”, dicía:

“Creo encontrar un símbolo en la coincidencia 
temporal de estas dos interesantísimas publicaciones. 
Adolfo Abel dio en la diana de la actualidad 
desentrañando el dudoso porqué de la singular 
construcción y las casas que fueron surgiendo en 
torno a ella. Lo hizo precisamente cuando estas casas 
se iban rindiendo ante la idea de una recuperación 
total del monumento hecha ya realidad. No habría de 
ser extraño que el ciudadano lucense, y en general el 
que por cualquier motivo sintiera afecto a la ciudad, 
se interesara de pronto por el origen de dichas 
edificaciones, en algunos casos tan desconocido o tan 
soslayado como muchos de los datos que afectan al 
de la Muralla misma” (El Progreso, 1972).

Así que todos coincidiron en que o mérito do traballo 
estaba na súa oportunidade,  porque o 22 de abril 
dese ano derrubouse simbolicamente o primeiro dos 
80 edificios expropiados.

A segunda edición

Foron varias as persoas que me animaron a proseguir 
esta liña de investigación, especialmente o subdirector 
xeral de Bellas Artes, Ramón Falcón Rodríguez, ao que 
lle mandei un exemplar polo xornalista Juan María 
Gallego Tato, que me dicía o 25 de xaneiro de 1873:

“Lo he leído con toda la atención que se merece y 
quiero, a través de estas líneas, expresarle mi especial 
felicitación por el importante trabajo que ha hecho y 
por la oportunidad con que ha sido publicado el libro.

Creo que, cuando termine la operación de restauración 
de la Muralla, se podría publicar otro que completara el 
anterior y con abundancia de fotografías de los puntos 
estratégicos más importantes de la Muralla, antes y 
después de la operación “Muralla Limpia”.

Tiven en conta o seu consello e á publicación de 
1972 seguiulle en 1974 unha segunda edición máis 
completa, con 301 páxinas e 143 fotografías, que xa 
contou cunha subvención da Deputación Provincial 
de 50.000 pesetas (300 €) a cambio de entregar 
200 exemplares do libro, que aliviaron o custo da 
impresión. Fíxenlle a mesma petición ao Concello 
de Lugo pero non deu un can. A tirada foi de mil 
exemplares e púxose á venda o día 23 de abril 
coincidindo co Día del Libro, ao prezo de 200 pesetas 
(1,20 €).

Fíxose a presentación o día 29 no Paraninfo da 
Deputación Provincial, participando os periodistas José 
Trapero Pardo, cronista oficial da cidade, e Juan María 
Gallego Tato. Como final houbo unha proxección con 
cen diapositivas que fixen da muralla que empreguei 
a partir dese momento nas conferencias que dei 
para dar a coñecer e promocionar o monumento nos 
teleclubs da provincia, en colexios, no Museo de 
Pontevedra, en Vigo, Madrid, Munich, Bos Aires, etc. 
Estando en París cando ía polo corredor da estación do 
Hotel de Ville, pasou un individuo e díxome: “¡Que!, 
vés dar unha charla sobre a muralla?”, e seguiu. (Fig. 6)
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Fig. 6. As autoridades asisten o 28 de abril de 1972 a derruba da 
primeira casa. No primeiro termo, de esquerda a dereita, Antonio 
Pol González, Florentino Pérez Embid, Ramón Falcón Rodríguez, 
Fernando Pedrosa Roldán e José de la Torre Moreiras. En segundo 
plano, Francisco Rivera Manso, Antonio González Trigo, Manuel 
Vázquez Seijas y Guillermo Ruipérez del Gallego. Foto de José Luis 
Vega.

En canto ao contido comezaba cun agradecemento 
aos responsables dos centros e institucións que me 
facilitaron información, como á directora da Biblioteca 
Pública e do Arquivo, ao Concello e á delegación 
provincial do Ministerio de Educación y Ciencia. Antonio 
González Trigo, que era o arquitecto de Bellas Artes 
en Lugo e director das obras de restauración, non me 
facilitou a información que lle pedín porque a reservaba 
para el por se algún día a utilizaba para facer un libro.

Tamén agradecía á Deputación Provincial a compra 
de libros e aos meus compañeiros da Escola de 
Enxeñeiros Agrícolas María Dolores Abella Pérez, 
Miguel Ángel Montero Vaz e Juan José de la Fuente, 
que me facían as fotos da evolución da derruba, pero 
tiveron un contratempo coa película fotográfica. O 
laboratorio de fotografía da Escola de Enxeñeiros 
estaba nun local da baixocuberta e a calor afectou á 
película, de xeito que ao facer o revelado e positivar 
saían uns puntos brancos. Houbo que repetir as 
fotos varias veces ata que se descubriu a causa do 
problema, pero cada día que pasaba quedaban menos 
edificios, así que tiven que recorrer ao fotógrafo José 
Luis Vega, ao que lle comprei as fotos que fixera das 
casas que había e que se reproducen no Apéndice. 
(Fig. 7)

Fig. 7. Portada da segunda edición de Origen de las edificaciones 
adosadas a la Muralla de Lugo.

O Prologo da segunda edición tamén o fixo María 
Victoria Carballo, nesta ocasión, algo máis extenso, 
seis parágrafos. Referíase ao éxito do libro, pois 
pasado un ano estaba esgotada a primeira edición, 
reiteraba o dito sobre a oportunidade da publicación 
ao coincidir coa derruba dos edificios, e engadía:

“Creo que “Origen de las edificaciones adosadas a la 
Muralla de Lugo” no solo aporta una serie de noticias 
curiosas del tema que trata, sino que constituye un 
punto de referencia obligado para cuantos deseen 
conocer la historia de la Muralla, que es tanto como 
decir la propia historia de la ciudad” (Abel, 1972, p. 7).
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Organizado en nove capítulos, no primeiro recollíanse 
as opinións de diversos autores sobre a muralla, como 
o licenciado Bartolomé Sagrario de Molina (s. XVI), 
Juan Pallares Gayoso (s. XVII), frei Manuel Risco (s. 
XVIII), Pascual Madoz, e Antonio Neira de Mosquera 
(s. XIX), José Ramón Mélida, Manuel Amor Meilán, 
Antonio García Bellido e Manuel Vázquez Seijas (s. XX).

Na introdución sobre os edificios aínda non sabía 
cando apareceran os primeiros, pero xa había algún 
a comezos do século XVII, identificaba sete etapas 
entre 1700 e 1953, cada unha delas desenvolvida nun 
capítulo.

Remataba co apéndice, onde se transcriben once 
documentos, entre os que están o inventario de 
edificacións feito en 1787 polo coronel Sopena e a 
relación de propietarios ou arrendadores e valoración 
das edificacións apegadas á Muralla, cuxa publicación 
foi útil para os avogados por ter nela unha referencia 
para outros casos de expropiación.

Na contraportada reproducía en cinco parágrafos o 
dito en 1787 sobre os edificios apegados á Muralla 
polo capitán xeneral de Galicia, Pedro Martín Cermeño 
e o denunciante Roque Cedrón; pola Comisión 
de Urbanismo en 1871; polo arquitecto municipal 
Francisco Lamoya en 1909 e por Luciano Travadelo 
director de Obras Municipais en 1912.

Balance final

Para rematar, dicir que o meu labor de pescuda 
e divulgación sobre a muralla continuou. O 
descoñecemento que había sobre a historia da cidade 
era total, de feito trabucámonos cando celebramos 
o Bimilenario en 1975 coa anuencia dos expertos en 
historia antiga, e o mesmo se podía dicir da muralla e 
da valoración popular da súa importancia, o que fixo 
que lle dedicase unha atención especial a investigar a 
súa historia moderna e contemporánea, publicando en 
1975 o traballo 200 años de Obras y restauraciones en 
la Muralla de Lugo, con 315 páxinas e 101 fotografías, 
tamén en formato de peto. Daquela nin o Concello nin 
a Deputación publicaban libros, así que impriminos na 
imprenta de La Voz de la Verdad e pagueinos a prazos.  
(Figs 8-9-10)

Fig. 8. A Porta de San Pedro coa casa do Bar Lugo. Foto Miguel 
Montero Vaz.

Fig. 9. A Porta de San Pedro despois da derruba. Foto Miguel 
Montero Vaz.
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Fig 10. Portada do libro 200 años de Obras y restauraciones en la 
Muralla de Lugo, deseñada polo autor.

En 1975 o Ministerio de Educación y Ciencia, por 
iniciativa de Ramón Falcón, publicou a primeira guía 
sobre o monumento da que fun autor. A Guía de las 
murallas romanas de Lugo, tivo unha tirada de dez mil 
exemplares, con fotografías de Oronoz especialista no 
retrato de monumentos, cunha maquetación moi de 
vangarda o que fixo que o Instituto Nacional del Libro 
Español, a seleccionase para a exposición celebrada 
en 1981 no Salón Nobre do Hotel de Ville do IV Distrito 
de París, e para a celebrada na sala de exposicións da 
Biblioteca Nacional e Universitaria de Estrasburgo. 
Esgotada esta edición propúxenlle á editorial Everest 
facer unha guía, pero rexeitou a idea porque non era 
rendible, entón considerando que a muralla debía tela, 
financiei en 1996 a Guía de las murallas romanas de 
Lugo, da que son autor dos textos e das fotografías. 
(Figs 11-12)

Fig. 11. Guía da Muralla edición de 1975.
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Fig. 12. Guía da Muralla edición de 1996.

No libro A muralla romana de Lugo na documentación 
dos séculos XVI ao XX (2011), 680 páxinas, 497 
fotografías, 56 planos e 20 gravados, recollín todo 
o meu saber sobre a muralla, nel hai seis capítulos 
dedicados ao tema das casas que ocupan 101 páxinas 
en formato 19,5 x 27 cm (fig. 13).

Fig. 13. Portada de A muralla romana de Lugo na documentación 
dos séculos XVI ao XX.

As restauracións que se realizan hoxe no monumento 
seguindo o Plan Director que se elaborou para que 
as actuacións sexan acordes cos criterios actuais de 
intervención nos monumentos, coa presenza dun 
arqueólogo, achegaron informacións moi valiosas 
e descoñecidas sobre a muralla, ao mesmo tempo 
que a declaración no ano 2000 como monumento 
Patrimonio da Humanidade, fixo que hoxe só uns 
poucos dubiden da súa importancia. Así que, pola 
miña parte coido que podo dicir: ¡misión cumprida!
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