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O NOSO CENTRO



Ó longo dos séculos ten habido sarriaos destacados nas artes e nas letras, froito da 
apertura de miras que deu sempre o feito de estar aberta a comarca á beneficiosa 
influenza do Camiño Francés.
No Cancioneiro da Vaticana aparecen dúas composicións de Afonso Gómez, ó que 
chaman "jograr de Sarria". As dúas composicións son de maldizer ou escarnio. A 
máis coñecida, por ter sido reproducida frecuentemente, é unha sátira sanguenta 
contra o tamén xograr Martín Moxa, cuia longa vida é o branco preferido polo xograr 
sarriao para as súas bulras. No Cancioneiro da Biblioteca Nacional aparece a 
mesma composición.
Moxa pasou longos anos en Portugal, onde foi xograr na corte real de don Afonso III, e 
é de supoñer que por alí andase tamén Afonso Gómez. Nesta hipótese, poido ser 
testemuña dos sucesos que causaron a deposición de Sancho II Capelo, a cuio 
período alude cecais a segunda cantiga na que o trobador  sarriao flaxela 
despiadadamente as lacras da sociedade na que viviu. 



Menéndez Pidal , que apunta esta suxerenza, cre máis ben que as diatribas 
desta cantiga de Afonso Gómez se refiren á anarquía dos derradeiros anos do 
rei de Castela don Afonso Décimo o Sabio.
En calquera das hipóteses, o certo é que o xograr de Sarria é un dos poucos 
poetas galegos dos Cancioneiros que aluden nas súas composicións ás 
vicisitudes políticas da época, e esta circunstanza destaca na súa produción, 
aínda que teña chegado a nós en tan cativa cantidade.
Don Francisco Vázquez Saco adicou especial atención a Afonso  Gómez no 
seu artigo Sarria en los Cancioneros Medievales , destacando a posible 
existencia dunha escola sarriá xograresca, por atribuírlle tamén nacenza sarriá a 
Pero da Armea , xograr este que outros autores ubican na Armea betanceira. A 
esta posibilidade da existenza dunha "escola" non sería alleo o feito de que en 
Larín, na "Casa do Rei", poidese haber unha pequena corte darredor dos 
meiriños reais e condes, tan próximos á familia real.



O concello de Sarria, hai xa ben anos, acordou darlle o nome de Rúa Xograr 
Afonso Gómez á popularmente coñecida como Corga do Rosquilleiro, porque 
Leonardo Prieto alzou nas inmediacións un forno de pan, en 1931, levando o 
nome do xograr no treito que vai da Rúa Pedro Saco á Rúa Nova, que é hoxe 
unha ruela sen acondicionar, e era en tempo un carreiro que desde a Corga de 
Vales (hoxe Rúa Pedro Saco) ía cara as Cortiñas do Mazadoiro, atallando así 
o traxecto da carreira.

Tamén lembra a aquel xograr sarriao o IES Xograr Afonso Gómez de Sarria.
Afonso Gómez é, sen dúbida, o sarriao de orixe máis destacado no século XIII, 
que como tantos outros, máis adiante, desenrolou o seu labor en terras 
afastadas.



B 886, V 470

Cantiga 886 do Cancioneiro da Biblioteca Nacional do xograr A. Gómez
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    AFONSO IX





        PENDELLOS DA FEIRA











MULLER-TOTEM

O BAILE

AFONSO IX





Xuntos diante da estatua que lembra a Afonso IX



Observando a inscrición da rectoral de Sta Mariña e a obra de Violeta Bernardo





No antigo cárcere, no Taller de Xigantes , Cabezudos e Pampónigas



Escoitando as amables explicacións 
de D. Jorge López  sobre as obras 
dos artesáns sarriaos











GRAZAS POLA VOSA  ATENCIÓN E POLA VOSA VISITA AO IES 
AFONSO GÓMEZ DE SARRIA  E  Á NOSA VILA





Presentación no 
 IES FONTEM ALBEI







                          Na Seimeira



Visitando a 
fábrica dos 
embutidos..

que 
saborosos!
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