
 
 

“A voz do vento”  é unha novela histórica ambientada en 
Cangas do Morrazo no século XVII.  

Un feito crucial, o ataque dos piratas berberiscos, 
desencadea unha serie de acontecementos que 
desembocarán no asunto central que ocupa a trama: a Santa 
Inquisición e a ambición desmedida. 
“Todo aconteceu a partir do 4 de decembro de 1617....” 

A principios do s. XVII a vila e antiga xurisdición de 
Cangas do Morrazo, nas Rías Baixas, faise celebre 
porque varias das súas veciñas son levadas diante do 

tribunal da Santa Inquisición en Santiago de Compostela acusadas de bruxería. Entre 
elas está María Soliña (Soliño), una muller con facenda e negocios que andaba polos 
sesenta anos cando foi xulgada. 

A figura de María Soliño, é un dos eixos sobre os que xira este mundo de falsa bruxería 
que nos deixará fascinados e horrorizados mentres lemos esta novela sen dúbida moi 
interesante.  

Os acontecementos sufridos pola vila de Cangas fixeron que esta muller fose unha das 
vítimas do derrubamento da sociedade, pasando de ser unha muller emprendedora, 
empresaria, con facenda, a ser acusada de tratos co diaño e de participar en aquelarres 
nas praias. Moi pronto, a figura de María Soliño converteuse en lenda e a súa historia, 
mais ou menos transformada ou diluída co paso do tempo, rematou cubrindo o 
personaxe dun halo mítico que nos nosos tempos a converteu en paradigma da 
resistencia como muller inocente ante a autoridade da institución que controlaban a 
ortodoxia católica. 

Cangas por aquela,  gozaba dunha economía boiante baseada na pesca e no comercio 
local e internacional, até que no ano 1617 sufriu o ataque dunha flota de piratas 
berberiscos que cambiou a súa historia. Reunións de bruxas en lascivos aquelarres nas 
praias, delacións entre veciños ou abusos de poder, alimentaban sermóns moralizantes 
dende os púlpitos e ansias xusticeiras en boa parte da sociedade.  

Esta novela móstranos  moitos aspectos sobre a Galicia desa época, unha Galicia onde 
as bruxas, os aquelarres, os abusos do poder, .... están presentes en boa parte da 
sociedade e o que se agocha detrás do fanatismo eclesiástico, non é outro que o 
económico desembocando en escenas escabrosas i en procesos inquisitorios habituais 
ademais de ambicións, envexas, delacións, corrupción, aquelarres, sexo, pasións, 
emocións,...  
“Cangas vivía un momento de esplendor, de crecemento económico, que a situaba como 
un dos portos más importantes da que hoxe coñecemos como a Ría de Vigo, a mais 
meridional das Rías Baixas. A súa  economía  baseábase na  pesca e no comercio.  No 
seu porto eran habituais as embarcacións inglesas, holandesas e portuguesas. Un 
período de bonanza como aquel implicaba traballo e un futuro prometedor” 
 
Pero o  inesperado ataque berberisco o cambiou todo, causou  morte e desolación, 
destruíu  a economía e  tamén os principios da  propia sociedade. 
 
 



 
 
Por outra banda,  na novela aparecen moitos elementos da tradición galega, contos 
relacionados coa tradición oral, remedios de curandeiras e  meigas pero sobre todo o 
tema da bruxería en Galicia e a actuación da Santa Inquisición como mantenedora da 
ortodoxia. 
O narrador é un protagonista que decide pór no papel as lembranzas dos dramáticos 
acontecementos que viviu entre a súa adolescencia e as súas  primeiras accións como 
familiar da Santa Inquisición.  

“Cando empecei a recuperarme das febres, e en parte por culpa dos pesadelos que 
eles me causaran, empecei a escribir un relato da miña vida, da miña mocidade, un 
relato dramático no que a morte e a desolación  xunto coa  man do demo, se 
impuxeron sobre a miña vila,  Cangas do Morrazo..” 

“...decidín entón poñer por escrito todos aqueles recordos...deixando por escrito 
aqueles acontecementos que maceraron ao comezo da miña vida...” 

Hai personaxes secundarios que dada a súa importancia na trama e a súa presenza 
recorrente en case toda a historia podían ser personaxes secundarios de primeiro orden. 
Ademais destes personaxes cabe incluír a vila de Cangas do Morrazo e a de Santiago de 
Compostela como lugares que envolven a cada un dos protagonistas. 
Entre os personaxes aparece unha lexendaria que forma parte da tradición galega por ser 
acusada de bruxería e xulgada nos tribunais que a Inquisición tiña en Santiago  de 
Compostela. Este personaxe é María Soliña, ou María Soliño como a chama o escritor 
na novela. 
María Soliño tiña sesenta años cando foi denunciada como bruxa e sometida a xuízo en 
Santiago.  
Os acontecementos sufridos pola vila de Cangas fixeron que esta fose unha das vítimas 
do derrubamento da sociedade. 
Hai un trasfondo de crítica á sociedade actual na que están a orden do día os casos de 
corrupción política i empresarial, abusos de poder, prevaricacións e o uso da forza 
contra os que  reclaman os seus dereitos. 
Exactamente igual que a principios do s. XVII en Cangas do Morrazo e Santiago de 
Compostela. Unha situación de crise provoca o aumento da ambición de algúns, dos 
representantes do Santo Oficio, de certos rexedores, etc.  Contra elo e difícil  loitar si se 
perden as conviccións e os valores que axudaron a construír unha sociedade. 
No caso de Cangas foi un ataque de piratas o detonante; hoxe en dia é a crise económica 
e financeira con culpables como os especuladores e as autoridades que o consenten. 
As meigas, curandeiras e bruxas son parte esencial da novela. Hoxe estas mesmas serían 
o que denominamos atención primaria á cidadanía. Elas acumulaban experiencia e 
coñecementos que transmitían de xeración en xeración.  
Formaban parte de cada vila e aldea inda que mantiñan a discreción nas súas 
actividades. 
A bruxería é outra cousa ben distinta. Sempre houbo persoas tanto homes como 
mulleres que buscaban o propiciar o mal nos demais, por vontade propia ou por 
encargo. 
As reunións de bruxas, os aquelarres,  nas praias i en lugares apartados, para adorar o 
diaño ou para  realizar practicas perseguidas eran mais ou menos frecuentes, pero os 
veciños procuraban evitalas e non relacionarse coas forzas do mal. Aquelas reunións 
representaban o prohibido, o libertinaxe, as orxías, estados de éxtases por drogas,.... 
 
 



 

 

OS PERSONAXES: 

*VICENTE REFOXOS:  Familiar da Santa Inquisición en Cangas do Morrazo durante 
os dramáticos acontecementos  do primeiro tercio do s XVII froito dos cales un grupo 
de mulleres foron xulgadas e condenadas polo tribunal do santo oficio en Compostela. 
Dende o seu retiro  no mosteiro de San Pedro de Rocas reflexiona sobre o final da súa 
xuventude e os seus primeiros anos ao servizo da Inquisición. Home honesto que se 
atopa, por azares do destino e sendo inda  moi novo, cun cargo para o que non estaba 
destinado e nos momentos más críticos da historia da súa vila. 
 
MARÍA SOLIÑO: Matriarca dunha familia con facenda,  propietaria xunto co seu home 
Pedro Barba de embarcacións coas que pescaba e comerciaba. Pasou á historia como 
unha das vítimas da Inquisición en Galicia e converteuse nun personaxe lexendario da 
tradición oral popular. 
 
MARTIÑA E MARTIÑA A NOVA: Nai e filla  son meigas sanadoras, curandeiras. 
Mulleres que herdaron os seu coñecementos das súas nais e avoas, transmitidos de 
xeración en xeración. Dous personaxes moi queridos pola maioría dos veciños de 
Cangas. Martiña a nova era unha das mozas mas desexadas da comarca. 
 
GREGORIO SUAREZ: Comisario da inquisición na comarca e reitor da parroquia de 
San Andrés de Hío, non escatima oportunidades para ameazar aos pecadores cos 
horrores do inferno esixindo aos seus fieis a máxima ortodoxia na fe. O seu físico 
delgado e alto, con fronte levantada e nariz curvada, engadido á negrura impoluta da súa 
vestimenta, daranlle o aspecto frío e distante nada acorde coa fama que lle persigue de 
mullereiro. 
 

BEATRIZ DE ALDAO: De familia de avoengo, viúva dun oficial dos Tercios e, pese a 
súa xuventude, nai dun fillo que segue os pasos do seu pai nas guerras de El Rey, é 
pretendida pola súa beleza e pola súa fortuna. Resignada cada día o que lle depara o 
destino 

CAPITÁN PEDRO BERMÚDEZ DE SOUTOMAIOR: É xefe do destacamento da 
milicia acuartelada en Cangas do Morrazo. Pertence a unha das familias mais poderosa 
do reino. Os Soutomaior, de feito un de eles acabaría sendo Inquisidor Xeral do Santo 
Oficio durante moitos anos. O seu papel nos acontecementos habidos en cangas foi 
significativo.”Os Soutomaior eran, sen lugar a dúbidas, os mais poderosos de Cangas” 

FRANCISCO Y LUZDIVINA: Forman unha peculiar parella de curandeiros 
ambulantes que se presentan pola comarca un par de veces ao ano para realizar 
conxuros, rituais de sanación e para vender herbas e ungüentos para males do corpo e da 
alma. 

PAIO MANTENEGRO: É  o mai  cativo dos irmáns  varóns dunha rama da blasonada  
familia Montenegro. A súa ambición desmedida, a súa altanería e as súas  malas artes,o  
levaron a participar en negocios ilegais, en accións  escuras  i en feitos violentos. 

GABRIEL DE NOGUEIRA:  Familiar do Santo Oficio en Cangas que exerceu as 
súas funcións con Vicente Refoxos, e antes co pai deste, a quen tamén inculcou os seus 
valores e o seu ben facer. Era unha persoa culta que tamén exercía como escriban na 
rexiduría de Cangas. Home de principios, aplicou o sentido común aos seus actos sen 
deixarse levar polas malas influencias  dalgunhas autoridades e persoas do estamento 
nobre con poucos escrúpulos. 



 

OS LUGARES DA NOVELA: A novela desenrólase nos seguintes lugares, 
con especial protagonismo da vila e a xurisdición de Cangas do Morrazo.  

CANGAS DO MORRAZO: A xurisdición de 
Cangas se estendía por case toda a península 
do Morrazo e incluía a localidades como 
Bueu, Aldán, Hío, Darbo, Liméns, Moaña, o 
Domaio, ademais do propio burgo de Cangas. 
A principios do s.XVII, o burgo era o porto 
mais importante da ría máis meridional das 
Rías Baixas, xunto coa emerxente vila de 
Vigo. Por ser un porto comercial no que 
recalaban barcos nacionais e internacionais, 
así como a base dunha destacada flota pesqueira, as autoridades do tribunal do Santo 
Oficio en Compostela facían destacado alí a un comisario con sede en San Andrés de 
Hío e a dous familiares con sede no burgo de Cangas, co fin de evitar a propagación da 
herexía, da reforma Luterana sobre todo, a través de tan importante porto. 
 

OPORTO: Unha das cidades mais importantes da 
cornixa Atlántica, cun importante comercio baseado na 
exportación de produtos agrícolas se sobre todo do seu 
famoso viño que enchía as bodegas das flotas máis 
importantes do mundo. Ao ser un porto de referencia, alí 
chegaban produtos  de moitos outros portos , entre eles 
os galegos, polo que a ruta marítima entre as Rías 
Baixas e Oporto estaba consolidada. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA:Santiago era 
unha cidade cosmopolita grazas a incesante 
afluencia de peregrinos que realizaban o camiño en 
busca de indulxencias plenarias. Cos peregrinos 
chegaban tamén artesáns, comerciantes, homes de 
letras, trobadores e soldados de fortuna. A 
xurisdición Eclesiástica,  a que dependía do cabilo 
catedralicio, era moi ampla e Cangas do Morrazo 
estaba incluída nela.  Como en toda a cidade  
importante, as loitas polo maior control da mesma 
e as súas riquezas eran constantes entre os 
rexedores da cidade, o cabilo catedralicio e os 
inquisidores do Santo Tribunal.  

ILLAS CÍES: Hoxe en día forman parte do 
Parque Nacional Illas Atlánticas. O patrimonio 
natural, ecolóxico e paisaxístico, na terra e baixo 
o mar, é de primeiro orden. As tres illas son unha 
especie de barreira protectora que separa a Ría de 
Vigo do océano Atlántico. As súas praias son 
espectaculares.  

 


