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Irea Ferreiro Álvarez, 4º ESO B

O pasado mes de setembro faleceu en Vigo Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, unha profesora de  
Lingua e Literatura Castelá especializada na vida e na obra de Rosalía de Castro. Na miña clase 
acababamos de ler unha novela de María Solar que se titula Os nenos da varíola. Foi un libro que 
me gustou e me impresionou moito polo que contaba sobre as nenas e nenos que viaxaron na 
expedición do doutor Balmis levando a vacina da enfermidade a América. Eran todos orfos. Cando 
o comentei en clase, a profesora faloume dun artigo de Álvarez Ruiz de Ojeda que explicaba 
como era a vida dos nenos no orfanato de Compostela na época de Rosalía de Castro. Eu sabía 
que a escritora bautizárana alí porque era fi lla de nai solteira e o seu pai era cura así que animeime 
a ler o traballo da especialista en Rosalía e a verdade é que me pareceu interesante.
O Grande e Real Hospital de Santiago foi fundado en 1499 polos Reis Católicos e mantívose activo 
ata 1953 cando o edifi cio pasou a exercer funcións turísticas. Este hospital tivo diversas funcións: 
albergue de peregrinos, lugar para a cura de enfermos, residencia dos reis durante as súas visitas 
a Compostela e atención das nenas e nenos expósitos na Inclusa. 
Durante arredor de trescentos anos o Hospital gozou de privilexios por parte de Papas e monarcas 
que o converteron nunha institución de grande importancia cunha xurisdición exenta espiritual e 
temporal que provocaba que só tivese que responder ante o Papa e o rei.
Tras sucesivos intentos de abolir estes privilexios, no século XIX, o Hospital entra en decadencia, 
perdendo a autonomía económica  e o carácter propio do Antigo Réxime que posuía nos seus 
inicios.
A Inclusa era a encargada de recoller as e os expósitos sen facer preguntas. No século XVIII a 
dirección do dito Hospital establecera a norma que amparaba o segredo da procedencia e que 
sempre se cumpriu “relixiosamente”. Como consecuencia, aumentou de maneira espectacular o 
número de criaturas ingresadas na Inclusa. 
O establecemento recibía pequenas e pequenos, ata fi nais do século XVIII, das sete provincias 
galegas e incluso de Portugal ou de Astorga; polo que, normalmente, chegaban extenuados, 
aterecidos e esfameados do camiño.
A principal misión, e a primeira en levarse a cabo, era o bautismo. Este podía administrarse tanto 
de día como de noite, sobre todo se había algunha posibilidade de próximo falecemento; en caso 
contrario, facíase ás primeiras horas da mañá e da tarde.
Os nenos recibían nomes (como Cucufata) e apelidos (como Rei) que xa indicaban ilexitimidade. 
Logo de poñerlles nome, o capelán redactaba unha partida de bautismo na que se explicaba 
se o bebé traía algunha cinta, sinal ou marca e, en caso de non tela, as roupas que traía postas. 
Os capeláns describían, de maneira moi meticulosa, tecidos e cores porque diso podía depender 
a identifi cación do ou da nena se for reclamado por algún membro da familia. A pesar de non 
ser frecuente, algunhas familias cosían un anaquiño de tea ás roupas que levaba a meniña/o, 
mandaban outro anaquiño aos responsables da Inclusa e quedaban eles cun terceiro para facilitar 
o recoñecemento. Outras veces tamén deixaban mensaxes máis sinxelas e conmovedoras. Todo 
isto tamén o conta María Solar no seu libro, quizais porque leu o artigo que estou comentando.
A continuación dábaselles ás nenas/os un número de identifi cación (que se gravaba nun selo de 
chumbo e se ataba ao seu pescozo ou se escribía riba do seu berce). Ata principios do século XIX 
as criaturas marcábanse cun ferro ardente no antebrazo, o que permitía recoñecer as expósitas/
os e impedía que as nutrices externas cambiasen a criatura morta por un fi llo propio.
Unha vez dentro da Inclusa as pequenas/os eran atendidas polas aias de expósitos, mulleres de 
leite que podían variar en número dependendo da demanda. Estas mulleres foron unha innovación 
traída pola ilustración para ter os bebés limpos e quentes, lavar a roupa, coidar dos berces... Estas 
aias pretenderon eliminarse pero nunca chegou a facerse.
A estatísticas de mortalidade da Inclusa eran tremendas. Por exemplo, no ano 1822 ingresan no 
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hospital 607 cativas e cativos; as nutrices externas acolleron 74; morreron na Inclusa 493; quedaron 
40. Estas desorbitadas cifras son a causa das enfermidades, das penalidades do camiño, o estado 
de desnutrición cando chegaban, o local estreito e mal ventilado, o persoal da Inclusa (que non 
sempre estaba capacitado para o ofi cio nin o desempeñou honradamente), etc.
Supoñíase que as e os expósitos eran criados na Inclusa pero, en verdade, saían das dependencias 
tras poucos días e entregábanse ás mulleres campesiñas en condicións de aleitar. Estas escapaban 
por todos os medios de acollelos xa que moitas veces portaban enfermidades contaxiosas e eran 
outra criatura a coidar e alimentar. Así, as familias receptoras, procuraban desfacerse dos pícaros 
como podían (de forma pacífi ca ou violenta). Algúns, cando chegaba unha remesa, fuxían aos 
montes ou enfrontábanse cos ministros do Hospital. Outras fi nxíanse enfermas, destetaban os seus 
fi llos de antetempo, tomaban remedios para lactar dun só peito ou cometían infanticidio. Isto 
último era problemático pois debíanse presentar os cadáveres, aínda que detectar a causa da 
morte non era cousa fácil. Finalmente o Hospital decidiu ofrecer unha paga ás mulleres que criasen 
voluntariamente.
Despois de tanta barbarie, se as raparigas/os sobrevivían, só podían quedar na Inclusa cinco anos. 
Se pasados estes ninguén os acollía, eran botados á rúa. 
A nosa poetisa Rosalía de Castro foi bautizada na Inclusa pero non fi cou alí e, a súa curmá, Josefa 
Laureana de Castro, quedou alí, pero só uns días ata que os pais, tras casar, a reclamaron de 
novo.
Sobre este tema da Inclusa hai varias referencias, ben artigos, libros ou incluso películas. Como 
xa dixen, María Solar escribiu Os nenos da varíola en 2017. Esta novela conta a historia de vinte e 
dous nenos dos hospicios da Coruña, Compostela e Madrid que protagonizaron unha das maiores 
fazañas médicas da historia da humanidade. Os raparigos levaron nos seus corpos a vacina da 
varíola a  América, o que foi o primeiro paso para a extinción desta enfermidade no mundo. A 
película 22 ángeles, dirixida por Miguel Barden e protagonizada por María Castro, Octavi Pujades 
e Pedro Casablanc, narra os acontecementos desta expedición fi lantrópica da vacina liderada 
polo doutor Francisco Balmis. O tema, apaixonante, desde o meu punto de vista, resulta aínda 
máis interesante cando se le o artigo de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, “Sobre as orixes de Rosalía 
de Castro: a Inclusa de Santiago de Compostela e o caso de Josefa Laureana de Castro”, pois 
conta detalladamente a situación da Inclusa e o caso da curmá da poetisa. Hai unha copia do 
artigo na nosa biblioteca por se vos animades.


