
Macías O Namorado

UN 
TROBADOR, 
DÚAS VILAS,TRES 
HISTORIAS DUN 
AMOR E UN TRÁXICO
DESENLACE

Arjonilla
AyuntamientoPadrón

Concelleria de Turismo

Concello de 

�
Macías 

Padrón

Arjonilla

Trobador e poeta medieval galego, nado en Padrón no século XIV / XV, de 
familia nobre e educado nas letras e nas ciencias. Deixou moi novo 
Carcacía, a súa terra natal, para converterse en doncel de don Enrique de 
Aragón1, momento no que coñeceu á que sería a súa amada. Viviu para 
un só amor e morreu dunha soa ferida, traxicamente, en Arjonilla (Xaén). 
Outorgáronselle, 21 poemas do ‘Cancionero de Baena’ e unha lenda de 
namorado atrevido da que existen actualmente diversas crónicas 
coincidentesno seu desenlace.

Municipio galego situado ao sur da provincia de A Coruña, de gran 
historia e tradición xacobea. Destaca pola súa íntima vinculación á 
chegada do Apóstolo Santiago a terras galegas, os seus monumentos, 
celebridades literarias e gastronomía.Entre os encantos de Padrón 
podemos atopar o paseo �uvial do Espolón, o Convento do Carme, o 
Xardín histórico-artístico, o Santuario Xacobeo do Santiaguiño do 
Monte,a Fundación Pública Galega Camilo José Cela ou a Casa Museo 
de Rosalía de Castro. En canto ao Padrón literario destacan �guras 
célebres como Macías O Namorado, Rosalía de Castro, Juan Rodríguez 
de la Cámara, Manuel Barros, Nicasio Pajares ou o Premio Nobel 
Camilo José Cela. O seu produto gastronómico mais recoñecido é o 
famoso Pemento de Herbón, o cal conta coa Denominación de Orixe 
Protexida.

Municipio xienense situado na rexión de Campiña, no Oeste da provin-
cia, é unha rexión rica en arqueoloxía e, no seu momento, berce da 
civilización ibera. Entre os seus monumentos e espazos de interese 
turístico podemos atopar o Castelo de Macías O Namorado, a Igrexa da 
Encarnación, a Ermida de Xesús, a Ermida da Virxe da Cabeza ou o 
Palacio do Marqués da Merced. Como patrimonio natural, a Albarrada, 
O Pino ou a Fonte do Escribano, son enclaves dignos de visitar.

1 Marqués de Villeda, maestre de Calatrava.



Cativo!, de miña tristura
xa todos prenden espanto
e preguntan qué ventura
foi que me tormenta tanto.
Máis non sei no mundo amigo
a quen máis de meu quebranto
diga desto que vos digo:
Quen ben see, nunca debía
al pensar, que faz folia […].

Macías e dona 
Elvira, doncela ao 
servizo de don 
Enrique de Aragón
Sendo Macías escudeiro de don Enrique de Aragón, marqués de Villena, 
namorouse dunha doncela de clase alta que estaba ao servizo de aquel, 
dona Elvira, coa que mantivo un segredo romance. Neste intre, o 
trobador padronés foi chamado á batalla, integrándose nas forzas que 
ían a loitar a Granada, en tanto que don Enrique casou a súa dama 
Elvira cun �dalgo moi rico de Porcuna, Hernán Pérez de Vadillo.

A súa volta e a pesares do compromiso de Elvira, ambos seguiron a súa 
relación sentimental, polo que don Enrique amoestou ao poeta galego 
severamente. Facendo este caso omiso das súas advertencias, Macías 
foi prisioneiro na torre de Arjonilla, tempo que dedicou a cantar os seus 
amores con dona Elvira. Esta imprudencia acabou co seu sacri�cio por 
parte do esposo ofendido, Hernán Pérez, quen, segundo a versión desta 
historia, matou ao trobador cunha lanza mentresclamaba os seus 
amores en poemas.

Rendyme a su altesa
desque fuy desbaratado,
e priso me con cruesa
onde vivo encarcelado;
las mis guardas son Tristesa
e Cuydado en que beví,
después que vy
la su muy gran rrealesa

Macías e María de 
Albornoz
Don Enrique de Aragón estaba casado por cuestións de interese con María 
de Albornoz. Macías atopábase ao servizo da casa do matrimonio e 
namorado de María. Pola súa parte, don Enrique ansiaba conseguir o 
maestrazgo da Orde de Calatrava para o que debía ser solteiro ou viúvo. 
¿Que pensou facer ante isto? Encargarlle a Macías, quen cría da súa 
con�anza, o asasinato da súa muller,ao que este se negou. A solución 
consistiu en contratar a uns sicarios que a secuestraron e espallarona 
súa roupa entre a maleza, dando a entender a súa morte. A realidade, é 
que Don Enrique encerrouna no Castelo de Arjonilla.

Macías, como pertencía ao seu namoramento, tamén foi prisioneiro. 
Ambos pagaban o seu castigo no Castelo de Arjonilla. Cando Don Enrique 
volveu a Arjonilla para con�rmar as condenas, decatouse de que Macías e 
María seguían amándose, motivo polo que a xustizou a Macías cunha 
lanza. Dise que despois do suceso, María, atormentada, deambulaba 
polocastelo e incluso a veces desfalecía largas xornadas sobre a tumba 
do seu amado. Sobre ela, anos mais tarde atopouse unha muller morta, 
cos beizos pegados, bicando unha inscrición na que podía lerse: “Aquí 
yace Macías el Enamorado”.

Con tan alto poder yo
Amor nunca fue juntado,
ni con tal orgullo e brío
qual yo vy por mi pecado
contra mí que fui sandío […].

Macías salva a 
unha dama que se 
afogaba nun río…
Outra antiga tradición conta que Macías, tendo salvado a unha dama que 
caera a un río, invocouna para que acudise a un encontro, ao que esta 
obedeceu. Tras esta cita, Macías que dou bicando as súas pegadas, pero 
inesperadamente apareceu o home da dama e interrogou ao poeta. 
Decidido e alimentado por un arriscado sentimento de amor, Macías 
replicou que non pensaba deixar ásúa amada. O home, enfurecido e 
ofendido por taldesaire, atravesouno cunha lanza e deulle morte.

O certo é que, sendo por un motivo ou outro, noso trobador, noso Macías, 
recibiu sepultura na igrexa de Santa Catalina, situada no interior do 
castelo de Arjonilla. A súa vida recorda unha curta pero intensa historia 
de amor,protagonista de varios guións cun �nal común, a morte por amor.

A lenda xira aínda ao carón da �gura do noso trobador. Así, algún cronista 
suxireque na noite de ánimas, unha brillante luz branca retrátase no 
interior do Castelo de Arjonilla. Quizais sexan as almas de Macías e Elvira 
que nos recordan que o seu amor aínda perdura.

Foto cedida pola familia de Camilo Agrasar


