
1 VIAXE A QUARQUERNIA  

 

 

ONDE HABITAN AS NINFAS E COMEZA O MÁIS 
ACÁ 

¿Quen ousa dicir que non a invitación dunha fada?. "¡¡ Chsssttt....!! entrade e calade. 
Son a fada inmortal dos Quarquernos, a gardadora dos seus segredos e tradicións. 
Vivo entre as Ninfas, mergullada no antro profundo das veciñas termas do Baño, e 
coas Ninfas saio a tomar o sol morno da mañanciña ou do solpor, aproveitando para 
peitear os meus cabelos de ouro diante da boca do manancial." 

¿Como lle íamos dicir que non se esta era a tarxeta de invitación? Segredos e ecos da 
antiga Roma, quizais tesouros, beleza dun espazo ameno, unha nova experiencia 
cargada de aromas dunha historia longa, a historia de cada un de nós, a nosa historia 
de séculos, a nosa lingua percorrendo pedra a pedra a Vía XVIII, acougando en cada  
mansio, recuperando o corpo do cansazo nos Baños de augas termais de Bande ou do 
Río Caldo. 

 

HIPOCAUSTO VILLA ROMANA 1 

Deixamos por un día de ver como o Océano  engule o Sol pola gorxa voraz de Cíes. 
Décimo Xunio Bruto negouse a cruzar o Miño, non era de bo agoiro ver morrer o Sol 
nas augas do horizonte oceánico. A nós non nos deu pavor o Limia, o río do 
esquecemento que fixo tremer ós disciplinados  milites  do exército romano; alá  iamos  
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nós con armas e bagaxes, si, con armas e bagaxes, como volo conto, cun "bocata" e 
froitos secos polo que puidese pasar e algo de beber, viño de Falerno non, e unha 
curiosidade sen límites. 

É costume  consultar os oráculos antes de comezar calquera empresa,  preguntamos a 
Meteogalicia fiable cando predice: ceos limpos polas Rías Baixas, nubes e treboada pola 
tarde polo Xurés. Aquí pola mañá a Fada hospitalaria e as Ninfas ían saír tomar o sol 
despreocupadas, ¿ para que cargar con paraugas e outros artefactos que incomodasen 
na viaxe? Cómpre viaxar lixeiros e coa mente esperta e os ollos abertos, os oídos 
atentos e o olfacto de can. 

Unha boa camiñada, é un dicir, ata Celanova, tomamos alento e algúns churros na feira 
do xoves, moita xente e balbordo electoral; os candidatos non ían de branco, pero 
atronaban, avaros de votos. Visita ó mosteiro de San Salvador, á fermosísima igrexa 
abacial do XVI, rematada barroca, á capela mozárabe de San Miguel, ós claustros 
magníficos e solemnes. E se ben nos atopamos a gusto foi preciso non deterse e seguir 
ata chegar ó Limia, que xa non serpea, anegado baixo as augas do encoro das Conchas. 
Esquecido, agochado, o río do Esquecemento, unha pantasma que só se intúe. 

 

MILIARIO EN PORTELA DE HOMEN  

Pero alí estaba a Fada que nos invitara, esperándonos, risoña, paroleira, cos cabelos 
mollados,  viña das augas calmas. As ninfas dos baños, debían de andar entretidas nas 
fonduras do encoro. Non as vimos, pero presentímolas como ecos entre o arboredo 
verde que nos guía ata o campamento romano e máis alá: a mansión viaria, os baños 
termais de Bande, ocio e saúde para soldados e camiñantes da Vía Nova. 

E falou a Fada: " Non se me esquece. Aconteceu polo solpor dun día de primavera do 
ano 138 antes da era." - Nós, chegados de Vicus, estabamos tamén alí unha mañá 
soleada de primavera, non era casualidade-. " De socate, espreitáronse sons queixosos 
de tuba procedentes  do sur e o retumbar de escuadróns de cabalería, albiscados na 
véspera desde os altos cumios da Serra de Larouco, eran os homes de Décimo Xunio 
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Bruto perseguindo ós Quarquernos, aliados dos vencidos Callaeci nas terras do Basto 
luso". 

As palabras da Fada fixéronnos arreguizar, un calafrío case fai de nós estatuas de 
 Metamorfosis,  aínda que non era posible que Ovidio andase por alí; era poeta, e os 
poetas non levan ben a vida da milicia, non é fácil facer poesía coas armas o lombo e 
coa espada do inimigo no cocote. 

Houbo un silencio no bosque. Cremos que a Fada calaba para que nós fixésemos unha 
viaxe no tempo, e fixémola: " Foi á hora de traspasar o Limia que se expandiu entre os 
lexionarios o rumor de que quen cruzase o noso río cara ó norte perdería o tino e xa 
non podería retornar, como os homes de Ulises despois de comer loto. Fixo falla que 
Décimo Xunio Bruto vadease a corrente, o primeiro, sobre o seu cabalo. Chegou a outra 
orela e chamoulles de todo ós seus homes, dicíndolles que o da perda da memoria era 
un conto dos querquernos,  xente astuta e moi imaxinativa, ós que os romanos nos lles 
parecían homes de fiar . Desde aquela, o río Limia foi coñecido tamén como Lethes, ou 
río do esquecemento." 

 

PORTA PRINCIPALIS SINISTRA DE AQUIS QUERQUENNIS 

Os romanos, que non andaban con contos cando se trataba de negocios, pero si con 
presa por aquilo de que o tempo foxe, intúen que aquel territorio prometía riquezas, 
ouro a unhas cantas millas (Aquis Aurigenis, Auriensis, Médulas), a historia máxica 
das augas termais con Ninfas milagreiras, fadas, como a que nos guía pola historia dos 
Quarquernos,  o prestixio da súa capital Castellum Meidunium, incondicional máis 
tarde do emperador Traxano. 

Décimo Xunio Bruto seguiu e, ó retornar a Roma, deixou informes de militar ben 
aplicado e astuto para a guerra pero tamén vivo e con visión de futuro, moi propia do 
romano auténtico. A experiencia romana en Gallaecia non foi parar ó cesto  dos 
desperdicios, como ocorre moitas veces, nin foi de balde para os que viñeron despois, 
máis dados a chegar a pactos, establecer un modo de vida romano sen forzar os 
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costumes dos conquistado, leis coherentes, organización administrativa eficaz, vías de 
comunicación e agrupacións urbanas ordenadas. 

E guiados polo mapas e as anotacións daquel militar romano retornaron Xulio César, 
que oíra falar de ouro e  o movía a cobiza, o mesmísimo Octavio Augusto,  cunha fe 
inquebrantable no ideal da  pax augustea, co  propósito de pacificar definitivamente a 
Gallaecia indomable e organizala administrativamente tecendo unha rede con tres nós 
estratéxicos: Bracara Augusta, Lucus Augusti, Asturica Augusta. 

Camiñamos ensimesmados pola voz máxica da fada e cando nos demos de conta 
vímonos no medio do campamento romano. Sen máis estabamos vivindo o último 
cuarto do século primeiro da nosa Era. Vespasiano era emperador e creu necesario 
abrir unha ruta máis curta e directa entre Bracara (Braga) e Asturica (Astorga) que 
inaugurou no ano 79, sendo xa emperador Tito, o gobernador da Hispania Citerior, 
Caio Calpetano. Ós querquennos pareceulles ben a obra e necesaria, era en verdade 
unha obra de romanos a Vía XVIII, basta con botar unha ollada en redondo desde 
Portela de Homem,  ós montes do Xurés e as abruptas terras de Bouro e o Geres, ó sur. 
Era unha forma de urbanizar, romanizar, pero tamén protexer os recursos mineiros.  

 

HORREA DE AQUIS QUERQUENNIS  

Por iso foi necesario un asentamento militar permanente, porque o traballo levou anos 
e os enxeñeiros  militares eran moi capacitados para empresas desta envergadura. 
Foinos fácil imaxinar como alí mesmo no medio e medio dunha chaira, escollida polas 
súas excelentes condicións defensivas e de aprovisionamento, un centurión chantaba a 
insignia; desde aquí vimos como bordeando o cardo  e o decumanus  se ían erguendo 
os principia  (núcleo administrativo de mando), os  strigia ( barracóns de tropa), os 
horrea (almacén de víveres), o  valetudinarium  (hospital), defendido todo o conxunto 
por unha sólida muralla que no seu tempo tivo catro portas de acceso, das que agora se 
puxeron en pé dúas. 
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Había que imaxinar como vivirían os soldados romanos, e imaxinámolo e vivímolo, 
escudos, espadas, helmos; e tanto imaxinamos que nos deron a tres, e aínda sen probar 
bocado, esfameados, como aqueles  pedites  do século I, despois de   magnis itineribus  
(unha boa camiñada). O estómago baleiro é o demo, non deixa pensar nin imaxinar 
nada bo. Decidimos seguir avanzando e cruzar o río Limia, con certos reparos, pero 
con menos pánico que os homes de Xunio Bruto. 

A Fada viunos cansos, a nosa cara non enganaba, e o corpo pedía xa repouso, comida e 
baño. A Quarquernia é como un  locus amoenus  (unha paisaxe deliciosa),  paxariños 
piando, sombras agradables para o camiño, augas quentes e reparadoras, un acougo 
entre carballos, bidueiros, pinos.... 

Chegamos a Lobios, e acampamos na ribeira do río Caldo, comemos e tomamos os 
baños reparadores nas pozas termais e houbo quen se atopou tan a gusto que perdeu o 
sentido, a noción do tempo e tamén as forzas.   Quedábanos por visitar  a villa romana 
de Baños do río Caldo, o relaxamento termal fora un exceso e os corpos quedaran ben, 
pero golfos.  

Aínda non perderamos a memoria,  e sabiamos que, como Ulises, a nosa casa e as nosas 
cousas esperaban en Vicus, a nosa Ítaca particular. 

A Fada non nos abandonou. E como as fadas teñen poderes, ó vernos como estabamos, 
infundiunos folgos novos. Seguímola e camiñamos por unha verea de carballos ata 
descubrir entre as copas  a villa romana. 

 

CALDARIUM DE AQUIS OREGINIS  

Démonos de conta, ó ver a distribución dos espazos domésticos, a importancia que tiña 
a vida social para o seu dono: uns magníficos baños con  hipocausto  (calefacción baixo 
chan); a carón dos baños (caldarium e tepidarium), o apodyterium ou vestiario e  un 
espazo amplo que podía ser o triclinio ou comedor.  
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Alguén botaba de menos o atrio e o peristilo, quizais estivesen por escavar, aparecerán 
algún día. Había un vestíbulo, espazo que unía a parte privada de  cubicula  
(habitacións) e culina  (cociña) coa parte  social ou de negocios. 

 Aquí probablemente viviría no século II da nosa Era algún comerciante, que 
aproveitaría a comunicación da Via Nova para os seus negocios, ou quen sabe se sería 
unha mansio para atender ós viaxeiros que facían a vía entre Bracara e Asturica. O que 
si parecía claro era que o dono da casa quería dicirlles ós quen pasaba por alí: " aquí 
está e vive un romano rico e poderoso." 

A Fada despediuse como soen facelo as fadas, esfumándose no aire tormentoso de 
Lobios.  Houbo un trono, comezou a chover, interpretamos os agoiros e entendemos 
que era o momento de retornar con ben.  

Retornamos compracidos da viaxe, que foi unha viaxe no tempo e no espazo, e felices 
de non ter perdido a memoria, senón, máis ben, de recuperala nesa franxa da nosa 
historia antiga que se desprega polos montes e carreiros do Xurés. 

VIGO-BANDE-LOBIOS. 19 de maio 2011 


