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HISTORIA DA PROCESIÓN de SAN ROQUE en S. MARTIÑO de LAXE
(Por Avelino Garrido. Moraña. Maio 2021)
S. Martiño de Laxe é unha das 9 parroquias de Moraña.
Situada na parte noreste do concello, limita ó Norte con Sta.
María dos Baños de Cuntis, ó sur con Sta. Cruz de Lamas, ó este con Sta.
María de Cequeril e San Cristóbal de Couso e ó oeste coa de Sta. Xusta,
padroeira do concello.
Parroquia eminentemente rural que conserva interesantes
elementos arquitéctónicos, como fontes, pozos de liño, lavadeiros,
muiños, cruceiros e petos de ánimas; aínda que falar de S. Martiño de
Laxe significa nomear a ancestral e fermosa “procesión de San Roque”.
Nos antiguos libros de San Roque, atópase a data da fundación e
institucionalización da cofradía; o ano do que falamos é o de 1598,
periodo onde o territorio peninsular está pasando moitas dificultades por
causa dás malas colleitas que teñen lugar dende os comezos desta
década; si a isto se lle engade a peste que entra por Cantabria no ano
1596, o resultado será un tempo de fame e enfermidade sin precedentes.
Nas ordenanzas da cofradía hai un parágrafo que conta: “Por
quanto en esta feligressia de San Martin de Laxe, viéndonos apestados de
la pestilencia para que Dios nos libre de ella, nos libró de manos de
nuestro abogado y protector. Al Glorioso San Roque y en su nombre”
Os veciños de Laxe véndose libres deste mal debido á intercesión
do santo erixen a cofradía no ano 1598 como proba e sinal de gratitude. A
irmandade redactaría as constitucións no ano 1607.

Tal e como se presenta nos libros da antiga Cofradía de 1673, no libro de
Fábrica de 1616 e nos libros de Misas de Fundación do arquivo da
parroquia, a festividade de San Roque se celebrou sempre o 16 de Agosto.
Oito días antes destadata, comeza a celebración solemne dunha
novena. Antiguamente víñase celebrando un oficio ás oito da mañán e
outro ás oito da tarde; estes, ó igual que agora comenzaban cun gran
repique de campás unha hora antes da celebración, tanto pola mañá
como pola tarde.
A misa comezaba coa saída en hombros da imaxe dende a igrexa
ata o cruceiro do lugar de Penagrande; esta procesión ía encabezada por
unha cruz parroquial cos seus ciriáis e precedido por un estandarte coa
imaxe do santo.
Tras finalizar a misa e a novena solemne, o igual que agora, cantábanse
unhas “estrofas” ou ”himno” que consta de 8 estrofas cun estribillo, os
homes cantaban as estrofas e as mulleres o estribillo.
Chegado o día da solemnidade do Santo, abríanse os festexos co
tradicional repique de campás unha hora antes da primeira misa de 6.30
da mañá e co último rezo do último día da novena.
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A saída da imaxe da igrexa, ía acompañada doutras imaxes que ó seguían
na peregrinación: San Blás, Virxe da Candelaria, O Carme, San Antonio,
(todas padroeiras de cada un dos lugares da parroquia).
Estas imaxes igual que a de San Roque ían sobre andes levadas
polas xentes que acompañaban a peregrinación.
Dende a saída da igrexa, o repique de campás non paraba,
tampouco o acompañamento da música dos gaiteiros, o rezo do Rosario e
o canto de cada unha das estrofas na chegada a cada cruceiro da
parroquia.
O trazado antigo da procesión bordeaba todo o límite parroquial,
coa intención de que tódolos lugares quedaran protexidos das epidemias
ou da peste.
Hoxe o itinerario é un pouquiño máis corto.
Antigamente os Padróns das parroquias colindantes como eran Sta. Xusta
ou San Cristobo de Couso, saían ó encontro de San Roque nos cruces dos
camiños en que coincidían.
Coa chegada ós distintos cruceiros da parroquia, terminábase de
rezar o misterio do Rosario que correspondera, facíanse unhas pregarias e
cantábase unha estrofa do himno de San Roque.
Este canto ten tamén o matiz, de coincidir as 8 estrofas cós 8
cruceiros que hai no percurso polo que pasa a procesión.
Coa chegada do Santo á igrexa, parábase o repique de campás e
comezábase os oficios relixiosos.
Na misa de 13h, a solemne, volvíase a quitar a imaxen ata o
cruceiro de Penagrande. Esta procesión, acompañada do repique das
campás, saía co Santísimo Rosario, a Cruz parroquial e precedido polo
estandarte coa imaxe do Santo.
Pola noite como en case tódalas parroquias do rural, festa.
DITOS E LENDAS POPULARES, EN TORNO A ESTE SANTO:
* Un vello dito popular dicía que o santo podía predecir o tempo que ía
acontecer durante a festividadade, si o primeiro día da novena, San Roque
saía coa solapa de sombreiro cara abaixo, tapándolle a cara significaba mal
tempo, en cambio si saía coa solapa cara arriba significaba que ía facer bo.
* Nunca houbo ano que o Santo non saira. Ten chovido durante a novena
toda, e parar momentos antes de sair a procesión do día grande.
* Outro dito fala de que ó párroco quería levar a imaxen a Cuntis a unha
celebración o mesmo día da festividade, pero no momento de turnarse a
xente para subir a ponte que atravesaba o río, comezou a pesar tanto que
non poideron seguir e tiveron que dar volta.
* Os anos de moita seca, cando o Santo chegaba a altura do río, as xentes,
mollábanlle a cabeza con auga do río para que chovera e non perder as
colleitas.
* O párroco José María Buceta, chegado o día da procesión, tiña previsto
unha viaxe a Santiago. Co cabalo e as alforxas preparadas saíu de mañán ó
día 16. Chegado ná altura do río, o cabalo parouse de súpeto e non houbo
forma de que éste camiñara.
Deuse a casualidade que da parroquia de Cuntis viña un home vestido de
peregrino, colleu o cabalo polo arreo e guiouno cara a S. Martiño; ó crego non tivo máis remedio que
acudir na procesión.

Norma Caldas.
https://morana.org/cultura/vida-cultural/instalacions-culturais/
-Algúns enfermos termináis da parroquia, doentes de moita devoción
có Santo, eran sacados nos colchóns á rúa para que S. Roque os vise e
visitase, e días máis tarde sanaban das súas doenzas.
Para os que somos oriundos da parroquia falar desta procesión
significa falar de sentimento, de tradición, de orgullo pola nosa terra,
de encontros, de paisaxe, de camiño, compoñentes que confirman e
aseguran que toda persoa que veña por vez primeira, seguro que
VOLTARÁ.
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