
Montes nasceu no mês de abril de 1840 numa casinha da rua 

Nova. Estudou no Seminário Diocesano de Lugo, que na altura 

tinha a sede neste edifício que é hoje colégio dos PP. 

Franciscanos. Ali cursou a carreira de cura até o final, ainda que 

não deu o último passo, que seria a ordenação sacerdotal. 

Com a carreira feita votou para a vida civil a dedicar-se por 

inteiro à música. Viveu numa casinha na Praça de Sto. Domingo 

com a sua mãe, irmã e as suas sobrinhas Asunción e Natividade, 

ambas músicas. Desenvolveu a sua carreira como pianista nas 

sociedades recreativas da época como o Círculo das Artes, que 

daquela ocupava esse edifício que faz esquina entre a Praça e a 

rua Conde de Palhares, ou o Casino de Cavalheiros, no Paço do 

Marquês de Ombreiro (hoje ocupado por ZARA) 

O concelho de Lugo encarregou a Montes  a labor de fundar a 

Banda Municipal, e assim o fixo, o que o situa como primeiro 

diretor e fundador da -ainda viva- agrupação musical, à que 

levou a um alto nível artístico. 

Fundou o Orfeón Lucense, que nos primeiros anos dos 80 do 

século XIX teve uma grande atividade e fama nos escassos anos 

da sua vida, até que caiu na inatividade a meados dessa década. 

“Borrón y cuenta nueva” e nasce o Orfeón Gallego com novos 

membros, novos estatutos, forças renovadas e o mesmo diretor. 

O quiosque da música, construído no 1888, deu cabida a 

concertos deste glorioso orfeão que no 1892, o ano da Negra 

sombra, rachou o seu tecto, conseguindo a glória nos certames 

de orfeões de Bilbao e Santander. 

Montes foi organista segundo da Catedral de Lugo, e Maestro de 

Capela interino dessa catedral. Foi professor de música de 

inúmeros discípulos e alunos do Seminário. Foi um personagem 



querido e respeitado, até venerado, por todos quantos o 

conheciam. Como compositor, premiado em certames galegos e 

em toda Espanha (Cuba incluída). Capaz de compor desde uma 

sonata para quarteto de corda baseada em temas galegos 

(alalás, moinheiras, alboradas) até um lied comparável aos de 

Schubert, Schumann ou Brahms. Máximo exponente do 

nacionalismo musical galego, em cuja obra se percebe 

claramente o aroma da nossa música. Não só autor da Negra 

sombra, senão também de outras baladas tão boas como Doce 

sono, com letra de Rosalia, ou Longe da terrinha, com texto de 

Aureliano Pereira. Autor também de obras religiosas de 

docíssima inspiração, que tantas vezes nos têm posto o pêlo de 

ponta, como o Te Deum, A missa em honra do Apóstolo 

Santiago, a Missa Eucarística (todas obras premiadas no Escorial, 

Santiago de Compostela e Valencia, respectivamente) ou o Ofício 

de Defuntos. Foi um músico no que se reconhece uma inspiração 

e delicadeza especial, um gênio doce e tenro, um músico de 

quem é doado namorar-se. 

Na sexta-feira 23 de junho de 1899 Montes atendeu as classes 

dos seus alunos. Dirigiu a Schola cantorum do Seminário nas 

atividades religiosas, tocou piano no Círculo das Artes, no novo e 

esplendoroso edifício, e foi à Catedral a cantar as vésperas da 

festa da Natividade de S. João Batista. “Melhor poderia sair, mas, 

enfim, de hoje num ano volvermos cantá-las” disse ao rematar. 

Pola noite acudiu de novo ao Círculo das Artes para o ensaio de 

três zarzuelinhas que se haviam representar no domingo 25. 

Sentindo forte dor de cabeça marchou para casa, desgostado. 

Nele eram habituais as enxaquecas. Na casa sentiu-se pior, com 

dor nos rins, e foi para cama com má cara. Como era noite de S. 

João alguns alunos foram até S. Domingo para, ao pé da sua casa, 



oferecer-lhe uma serenata. Pese a sentir-se mal, saiu à janela a 

saudar e dar as graças, e voltou para cama. Vendo-o sentir-se a 

cada ponto pior, a sua irmã, alarmada, chamou o médico que só 

pôde chegar cara as 3 e méia da noite do 24 de junho para 

certificar a morte do músico. Faz hoje 121 anos. 

Basta ler a imprensa local da cidade (El Regional, La Idea 

Moderna, El Lucense) nos dias seguintes para dar-se conta de 

como a morte de Montes abalou a sociedade lucense. E basta 

ver o caráter com que é tratada a notícia para perceber a 

importância da figura de Montes na nossa cidade. Nunca antes, 

em vida de Montes, a imprensa concedera tanta importância a 

um sucesso como concedeu à morte de Montes, e isso que 

estamos falando dum período da história que viu o alçamento de 

Solís e os mártires de Carral, a “Gloriosa”revolução do 1868, o 

reinado de Amadeo de Saboya, a primeira república na Espanha, 

a volta dos borbões, a morte de Afonso XII, o assassinato de 

Cánovas e a guerra de Cuba. 

Em Lugo, no Círculo das Artes, reunidos os sócios esse dia 24 de 

junho acordaram fazer algum tipo de ato em honra de Montes. 

El Regional no 27 de junho apontava a ideia de recordar a 

Montes bem com um Mausoléu, uma estátua, lápides 

comemorativas e o nome duma rua. Com data de 25 de junho 

saiu de Santiago uma carta da Liga Gallega de Santiago, assinada 

por Alfredo Brañas -como secretário- e polo presidente, Salvador 

Cabeza León, que foi recebida em Lugo dias depois, formulando 

a ideia de erigir um monumento a Montes em Lugo. Nesta carta 

falavam assim de Montes: “𝘶𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘢𝘥𝘦𝘳𝘰 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘮ú𝘴𝘪𝘤𝘢 𝘺 

𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘎𝘢𝘭𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘺 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘦𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘷𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘦, 𝘶𝘯𝘢 

𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘦𝘫𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘨𝘯𝘪𝘵𝘶𝘥 𝘢 𝘙𝘰𝘴𝘢𝘭í𝘢 𝘥𝘦 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢 

𝘦𝘴𝘧𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘦𝘴í𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭” 



A comissão do monumento do Círculo acordou erigir uma 

estátua do maestro. 

Pouco depois disto começaram a realizar-se atos no Círculo e 

Santiago para arrecadar fundos para levar a cabo estas ideias, 

mas a morte de Alfredo Brañas, em 1900, como membro 

fundamental da Liga galega supôs em certo modo um freio do 

pulo inicial. Entre 1900 e 1902 estavam-se a ativar uma e outra 

vez subscrições para arrumar quartos com que erigir um 

monumento. No local do Círculo das Artes qualquer um que 

quisera aportar a sua ajuda econômica podia levar o dinheiro e 

assinar um boletim de subscrição. Pouco a pouco, peseta a 

peseta, cêntimo a cêntimo, ia-se arrecadando o dinheiro.  

Naquela época Lugo não contava com nenhuma estátua de 

nenhum personagem público como escritores, músicos, políticos, 

militares... Apenas havia as estátuas religiosas das Igrejas, o S. 

Vicente da Praça do Campo, a Matrona na fonte dos leões, e 

acho que mais nada. Quando se começou a falar de onde se 

localizaria o monumento a Montes surgiram vários opiniões 

publicadas na imprensa. Por exemplo, o médico e escritor Jesús 

Rodríguez aponta como lugar idôneo para o busto de Montes a 

confluência das ruas Castelar e Manuel Becerra (hoje Rua Teatro 

e Rua do Progreso, respectivamente) Amor Meilán dias depois 

contesta com outro artigo no mesmo meio pondo reparos a 

colocar estátua nenhuma na Praça Maior, pensando na iminente 

remodelação deste espaço, (remodelação que levaria consigo a 

desaparição da antiga fonte dos leões). Ainda assim está de 

acordo com que o busto de Montes deve ser colocado num lugar 

destacado. Nas suas palavras: “no ponto mais visível e de 

melhores perspectivas” 



Meilán aduz que seria um erro colocar aí o busto para -quiçá 

meses depois- ter que desmontá-lo para fazer obras na praça. 

Diz: “…e não acho que seja coisa de ter que estar com a efígie do 

bondoso maestro, de um lado para outro, à cada reforma que a 

praça Maior sofrer” Os partidários da Alameda e de Sto. 

Domingo volcaram os seus argumentos na imprensa e nos foros 

da época e finalmente a inoportunidade e as circunstâncias 

urbanísticas da época privaram de colocar a Montes na Praça 

Maior. 

Em fevereiro de 1902, com um orçamento de 4700 pts, saca-se a 

concurso o desenho do monumento, que há ser busto apenas, e 

presentam-se 7 propostas. Em outubro de 1902 exibem-se para 

serem valoradas. 

Elege-se a do escultor Eugenio Duque, e em junho de 1903 o 

artista já tem terminado o desenho do busto, que será fundido 

em Barcelona. Em outubro desse ano é recebido em Lugo 

Na altura ainda não está claro onde vai ser colocado o busto. A 

ideia de ser colocado na Alameda, entre os olmos da Praça Maior 

é rejeitada polo próprio escultor, que opina que fica mui 

assombrada e pouco visível entre as árvores. Assim, no 1904 é 

colocado o busto e monumento na Praça de Sto. Domingo, nesse 

cruzamento das duas ruas que apontava Jesús Rodríguez, fronte 

à casa de Correios. As obras são supervisionadas por Eugenio 

Duque, e levadas a cabo entre os dias 12 e 14 de janeiro. 

Rematada a obra, tapa-se com um lenço branco, que luzirá por 2 

meses completos. Faz-se uma nova subscrição para fazer um 

lindo jardim e calçadas que rodeiem o monumento. 

A inauguração do busto espera a serem resolvidos vários 

assuntos. Por exemplo, numa sessão do concelho celebrada no 



25 de janeiro de 1904 discute-se uma petição dos vizinhos de 

Sto. Domingo: "pedem que o jardim que tem de rodear o busto 

do mestre Montes se reduza de maneira que permita se destacar 

melhor a artística obra e não ocupe quase toda a parte superior 

da praça" 

No jornal do 16 de fevereiro de 1904 o jornalista “Ramiro” de “El 

Regional” escreve escandalizado por não se ter rematado a obra 

e não ser inaugurado o monumento que já leva um mês com o 

farrapo sujo na cabeça (o lenço branco) e diz: "uma coisa é o que 

deva se fazer e outra o que se fará. [...] por isso, sem dúvida, não 

se colocou no centro da praça em que se levantou; por isso, sem 

dúvida, se lhe colocou olhando ao escudo da casa de correios, 

como se de propósito se procurasse a pior orientação e a menor 

visibilidade..." 

Afinal, com a visita de Alfonso XIII a Lugo no 15 de março desse 

ano botaram areia nas ruas de S. Marcos, Sto. Domingo e Rainha 

e tiraram o farrapo da cabeça do pobre Montes, sem 

inauguração nenhuma. Foi um pouco triste. 

O caso é que a imparável evolução do urbanismo lucense, a 

chegada dos carros a motor, a construção duma Praça de 

Abastos que retirou o mercado do centro de Sto. Domingo 

provocou aquilo que Amor Meilán queria evitar na Praça Maior e 

o progresso levou-se por diante a busto de Montes. Em 1906 

construiu-se a Praça de Abastos. Em 1915 planeia-se a 

remodelação, construção de calçadas e um passeio central que 

foi chamado polo engenho popular "a sartén" porque era 

estreito e longo na zona alta da praça e redondinho na zona 

baixa. 



Entanto se remodela a praça, discute-se onde se há levar o 

busto: uns propõem levá-lo ao jardim de Bispo Izquierdo (Campo 

Castelo) e outros (o alcalde) colocá-lo no extremo do passeio 

central. Faz-se como diz o alcalde e desde a colocação da estátua 

de Montes em Sto. Domingo o busto foi lugar de realização de 

homenagens e oferendas de muitos coros de toda Galiza, de 

toda Espanha que não quiseram deixar cair no esquecimento a 

memória de Montes. 

E depois chegou a guerra civil, e ao remate da guerra surgiu a 

moda de erigir monumentos aos caídos. Em Lugo projetou-se um 

para ser colocado em Sto. Domingo, o que suporia o exílio do 

busto. O caso é que havia uma vontade de retirar a Montes desta 

praça. 

No 1940 escrevia no jornal local El Progreso o Sr. Trapacero 

(Trapero Pardo), a jeito de brincadeira, que Montes estava farto 

de ver a gente do mercado berrando arredor seu e queria ir luzir 

numa rotunda que regularia o tráfico na confluência da Rua 

Bispo Aguirre com a avenida de baixa por diante do Seminário 

cara ao parque. Mas afinal, cerca de 1942 o busto foi parar ao 

novo jardim de S. Roque. Trapacero volvia escrever no periódico 

anos depois dizendo que Montes se sentia mui a gosto em S. 

Roque mirando para A Mosqueira, onde tantas vezes comera o 

polvo com os seus orfeonistas. O busto fica, pois, totalmente 

descontextualizado. 

Em mediados dos anos 70, no ocaso do franquismo, apareceu 

um artigo de opinião no jornal local, El Progreso, assinado por 

"un clásico lugués" (José Barreiro Varela) no que se lançava a 

ideia de trasladar o busto do músico a uma nova localização. 



Começando por reconhecer que a localização nos jardins de S. 

Roque era totalmente inadequada, segundo sempre foi opinião 

manifesta dos amantes da música pela incompatibilidade dessa 

localização com qualquer tentativa de seguir com a tradição de 

render homenagens musicais à figura de Montes, José Barreiro 

propõe a Praça do Museu como lugar mais idôneo para uma 

nova e definitiva localização do busto. Apoiando a argumentação 

a favor deste lugar indica (esquecendo-se ou ignorando que o 

próprio Montes nasceu numa casa muito próxima), indica, digo, 

a relação dos músicos Baldomero e Juan Latorre (sobrinhos de 

Montes) e Vicente Latorre (fundador do primeiro Orfeón Xoán 

Montes, o de 1949) com esse espaço, assim como que Freire 

nasceu também na contorna dessa praça. Por isto e pelo 

favorável da ubicação para os atos musicais se propunha esta 

praça como solução ao "desterro" de Montes. O artigo ia 

acompanhado de uma fotomontagem ilustrando o resultado. A 

corporação municipal de então aprovou a ideia, e deu-se por 

feito que o busto retornaria do exílio cara à Pracinha do Museu. 

Na biografia publicada por El Progreso na sua serie “FILHOS DE 

LUGO” No 2002 Teresa Lastra Magadán escrevia, com respeito 

também à descontextualização do busto: «Agardamos que a 

figura de Montes ocupe un lugar destacado, pero non só no 

centro da cidade de Lugo, senón tamén no de tódolos lucenses.» 

No ano 2011 desde Solo Voces organizámos uma semana 

dedicada à divulgação da obra e da figura de Montes com 

patrocínio da Deputação. Era deputado de Cultura Antón Bao. Ali 

eu, a jeito de brincadeira, falei-lhe de que seguindo a tendência 

centrífuga do busto itinerante ia sendo hora de levá-lo a uma 

rotunda na N-VI, em Nadela mais ou menos. 



Foi com Antón Bao no concelho que Julio Méndez recolheu a 

ideia e começou a juntar adesões para formular uma proposta 

com apoio social. Conseguiu o anuncio por parte de Antón Bao 

da intenção do concelho de volver a Montes a S. Domingos. 

Nestes anos de trabalho, com a colaboração de Manuel Buján e 

Ramón Cabarcos (do Orfeón Xoán Montes) a ideia seguiu cara 

adiante com o apoio da corporação sendo concelheira Carme 

Basadre. Hoje em dia os estudos técnicos descartam a 

possibilidade de oferecer uma ubicação digna, jeitosa e factível 

na Praça de Sto. Domingo, polo que a proposta foi modificada 

cara a uma nova ubicação de acordo com a tendência histórica 

que resultara derrotada no 1903, quando as vontades se 

inclinaram finalmente pola Praça de S. Domingos. 

Eu penso em António Machado e Leonor em Sória, em Carreño 

de Miranda em Avilés, em Pizarro em Trujillo,  em Pastor Díaz em 

Viveiro, e invejo como cidades pequenas se orgulham dos seus 

filhos grandes. E miro para Lugo e vejo a José Varela Espanha na 

paróquia da Milagrosa, a Concepción Arenal no jardim do cárcere 

velho, a  Rafael de Vega fronte onde estava o seu fogar, o cura da 

bicicleta culminando a costa da Avenida de Madrid, a D. Jose 

Castiñeira no seminário, e digo: Que faz Montes em S. Roque? 

Como foste parar ai, meu bem? 

Em todo caso, os promotores destes câmbios achamos que não 

há lugar em Lugo onde esteja mais e melhor contextualizada a 

figura do nosso vizinho mais notável, e por isso consideramo-nos 

hoje felizes. 

Mui agradecido 

Disse 


