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Lugares xacobeos en Compostela 
e a súa contorna
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Santiago de Compostela é a 
fin dos camiños que teñen co-
mo meta a tumba de Santiago 
o Maior. Esta cidade universal 
naceu ao abeiro do sepulcro 
xacobeo, aparecido entre os 
anos 820-30, grazas ao teste-
muño do eremita Paio, quen 
tras ver unhas luces que bri-
llaban na noite procurou a 
axuda do bispo Teodomiro de 
Iria. O prelado internouse no 
bosque Libredón e achou un 
cemiterio no que destacaba 
un mausoleo cuberto pola ma-
leza. No interior desta edícula 
sepulcral identificou a tumba 

do apóstolo Santiago o Maior, 
decapitado en Xerusalén por 
orde de Herodes Agripa no 
ano 44, trasladado a Galicia e 
enterrado canda os seus dis-
cípulos Teodoro e Atanasio, 
que honraron a súa existen-
cia coa misión de trasladar o 
corpo do seu mestre desde as 
praias de Palestina. As reli-
quias xacobeas custodiaríanse 
nos confíns do mundo antigo  
–o finis terrae–, onde Santiago 
predicaría o Evanxeo, segundo 
o Breviarium apostolorum e 
mais outros textos anteriores 
ao descubrimento.
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Os peregrinos que na Idade Me-
dia chegaban á cidade para venerar 
o Apóstolo entraban por unha das 
sete portas da muralla. Segundo o li-
bro V do Calixtino eran a Porta France-
sa (principal entrada de peregrinos); 
a da Pena; a de Subfratibus (hoxe de 
San Francisco); a do Santo Peregrino 
(da Trindade); a Faxeira, que condu-
cía a Padrón; a de Susannis (hoxe da 
Mámoa); e a de Mazarelos. Á Porta 
do Camiño chégase pola rúa de San 

á esquerda Santa María do Camiño 
templo de orixe medieval reconstruí-
do en 1770 por Miguel Ferro Caavei-
ro, mestre de obras da catedral. O seu 
interior alberga o tímpano da Epifa-
nía, de 1425, a capela dos Condes de 
Amarante (século XVI) e unha colec-
ción de retablos da segunda metade  
do XVIII. 

A rúa das Casas Reais leva á 
capela xeral de Ánimas, do século 
XVIII, e á praza do Campo (hoxe 
de Cervantes), sede dun merca-

do urbano desde a Idade Media 
ata principios do XX. Consérvan-
se nesta praza casas dos séculos 
XVIII e XIX, das que unha foi Casa 
Consistorial entre 1583 e 1787. 
A igrexa de San Bieito do Campo 
cítase no libro V do Calixtino; foi 
reconstruída en 1795 por Melchor 
de Prado en estilo neoclásico e no 
seu interior garda retablos, frescos 
e pinturas, así como o tímpano 
gótico coa escena da Epifanía, que 
estaba na entrada da desaparecida 
igrexa medieval.

A rúa de Xerusalén une esta 
praza coa de San Miguel dos Agros, 
onde no século XII había un hospi-
tal de peregrinos atendido pola Orde 
do Santo Sepulcro de Xerusalén. 
Seguindo a rúa da Acibechería en-
lázase coa Vía Sacra, para alcanzar 
a Quintana e mais a Porta Santa. 

Igrexa de San Domingos de Bonaval

Porta do Camiño

Pedro, conformada por nobres casas, 
varias das antigas propiedades do 
Cabido catedralicio, como proban as 
cunchas de vieira labradas nos seus 
linteis. Nesta rúa atópase a capela de 
San Pedro de Fóra, levantada a princi-
pios do XIX sobre as ruínas dun tem-
plo monástico citado no século XII 
no libro V do Calixtino. Ao remate da 
rúa sitúase o cruceiro do Home San-
to, do XV, cuxo nome se refire a san  
Vicente Ferrer.

Nas inmediacións, nunha eleva-
ción, sitúase o convento de Bonaval  
sede do Museo do Pobo Galego. Se-
gundo a tradición, foi fundado por 
san Domingo de Guzmán en 1219, 
despois de peregrinar a Santiago. Do 
primitivo convento gótico, do sécu-
lo XIV, subsiste a igrexa de planta de 
cruz latina, desde cuxo púlpito o do-
minico Vicente Ferrer, canonizado en 
1455, promoveu en 1412 a peregrina-
ción a Oviedo e Compostela. O edifi-
cio foi reformado a finais do XVII polo 
arcebispo frei Antonio de Monroy, coa 
dirección de Domingo de Andrade, au-
tor das fachadas do convento e mais 
da igrexa, ademais da tripla escalinata 
helicoidal do interior. A igrexa acu-
billa o Panteón de Galegos Ilustres, 
onde repousan os escritores Rosalía 
de Castro, Alfredo Brañas e Ramón Ca-
banillas, o cartógrafo Domingo Fontán, 
o escultor Asorey e Castelao, político, 
artista e escritor. 

Unha vez pasada a Porta do Ca-
miño pode verse a rúa de Entremuros, 
á dereita, que se adapta á curvatura 
da desaparecida muralla. Seguin-
do a rúa das Casas Reais, arteria ur-
bana de nobres edificios, aparece 

dAs cAsAs reAis 
á QuintAnA e 
AnteAltAres

As AntigAs  
portAs dA cidAde, 
BonAvAl e sAntA 
MAríA do cAMiño
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das as reliquias de Santiago descu-
bertas polo bispo Teodomiro, o rei 
Afonso II ordenoulle a unha comuni-
dade monástica que coidase do cul-
to apostólico. Co tempo, os monxes 
pasaron ao mosteiro de Pinario, e o 
de Antealtares foi casa monástica 
feminina, cuxa comunidade benedi-
tina chegou aos nosos días, atenden-
do a igrexa construída entre 1700 
e 1707 por frei Gabriel de Casas e 
Pedro García. Consta de planta de 
cruz grega e alzado clasicista, con 
pilastras dóricas, bóvedas de case-
tóns e cúpula no cruceiro. A fachada 
clasicista conta con portada, a imaxe 

de san Paio, escudo e frontón. Dos 
retablos do interior hai que salientar 
o maior (1714), obra de Francisco de 
Castro Canseco.

Cara á rúa de Antealtares o mos-
teiro presenta unha monumental 
fachada barroca. Destacan a portada 
principal, construída por Melchor de 
Velasco entre 1658 e 1669, organiza-
da con columnas dóricas e fornelas 
con san Paio (esquerda) e san Bieito 
(dereita), e a fachada de Carros, pre-
sidida pola escena da Fuxida a Exip-
to, obra construída en 1749 por Fer-
nando de Casas, cun ático de Lucas 
Ferro Caaveiro.

Ademais da catedral, a Quintana, 
que en tempos foi cemiterio da ci-
dade, conta con edificios do sécu-
lo XVII patrocinados polo Cabido, 
como a Casa da Conga, de Andrade 
e rematada por Fernando de Casas, 
e a Casa da Parra (1683), construída 
por Andrade na Quintana de Vivos 

como contestación barroca ao so-
brio muro de Antealtares. 

Este mosteiro, cuxa memoria 
forma parte das orixes da cidade, 
garda no seu museo de arte sacra o 
primitivo altar do apóstolo Santiago, 
que formou parte das dúas basílicas 
prerrománicas. Unha vez identifica-

Igrexa de Santa María do Camiño Praza do Campo (hoxe, de Cervantes) e igrexa de San Bieito do Campo
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A igrexa edificada en tempos de 
Teodomiro e de Afonso II será o pri-
meiro marco para o culto apostólico, 
substituída pola basílica de Afonso III, 
consagrada en 899. Este templo foi 
danado por Almanzor en 997, pero 
permanecerá ata o século XII, cando 
é demolido para deixar paso ao gran 
templo de peregrinación. A cidade e o 
reino mostran o seu respecto e vene-
ración coa elevación da catedral ro-
mánica, iniciada en 1075 por Afonso 
VI e o bispo Diego Peláez. Un proxec-
to impulsado na primeira metade do 
século XII por Diego Xelmírez, pri-
meiro arcebispo de Santiago, quen 
dota de prestixio a Mitra e a Com-
postela, e lle dá pulo á peregrina-
ción. Na baixa Idade Media a catedral 
gaña en capelas e torres defensivas, e 
no século XIII proxéctase unha nova 
cabeceira (inacabada) e constrúese o 
primitivo claustro, substituído no XVI 
polo actual. Durante os séculos XVII 
e XVIII a cultura barroca deixou a 
súa pegada en torres, fachadas, ca-
pelas e retablos; tradición continua-
da en época ilustrada. Estas refor-
mas non agochan a alma medieval 
do templo xacobeo, o máis perfecto 
exemplo de arquitectura románica 
dos camiños de peregrinación: unha 
catedral con planta de cruz latina, 
presbiterio rodeado por deambulato-
rio con capelas radiais e tres naves no 

A cAtedrAl de 
sAntiAgo de 
coMpostelA

A Acibechería
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cruceiro e no brazo maior. Foi con-
sagrada en 1211 e durante séculos 
mantívose en permanente evolución  
e transformación.

Das entraDas e  
fachaDas Da basílica

Os peregrinos medievais entra-
ban pola portada norte, chamada do  
Paraíso. Na praza ordenada fronte a 
ela había un mercado onde cambia-
ban moeda e podían mercar cunchas 
de vieira, zurróns, cintos, remedios 
de botica e outras mercadorías. A 
fonte do Paraíso, cuxa pía se atopa 
hoxe no patio do claustro catedrali-
cio, servía para limpar o corpo, antes 
da purificación espiritual do pere-
grino. A dobre portada románica, a 
través da escultura monumental de 
inicios do século XII, en parte con-
servada na fachada das Praterías, 
transmitía unha mensaxe simbólica 
relacionada co pecado e a esperan-
za na rexeneración. As súas escenas 
expuñan a caída do xénero humano, 
a expulsión do Paraíso e o inicio da 
Redención, coa Anunciación no tím-
pano esquerdo. Desmontouse en 1757 
para construír a actual fachada da  
Acibechería, pois seguía sendo o prin-
cipal acceso para peregrinos, estranxei-
ros, clérigos e prelados. O primeiro 
corpo, de estilo barroco compostelán, 
concluíuse en 1762 coa dirección de 
Lucas Ferro Caaveiro. O Cabido e o 
arcebispo Raxoi cambiaron de arqui-
tecto e solicitaron a axuda da Aca-
demia de San Fernando, que enviou 
a Domingo Lois Monteagudo para le-
vantar o segundo corpo e o remate. 

Introduciuse así un novo estilo na 
catedral, de gusto clasicista, en con-
sonancia coa cultura da Ilustración. 
O emprego de trofeos militares, fron-
tóns e medallóns transformaron o 
proxecto barroco, dándolle á facha-
da unha nova homoxeneidade.

Ao outro costado do cruceiro 
atópase a portada das Praterías, un 
conxunto escultórico maioritaria-
mente dedicado a Cristo; o tímpano 
da dereita presenta as dúas naturezas 
de Xesús: a divina, mediante o tema 
da Epifanía, e a humana, cos episo-
dios da Paixón. No outro tímpano re-
preséntanse as Tentacións de Xesús, 
que simbolizan o triunfo de Cristo so-
bre o pecado e a morte. Foi construída 

esta dobre entrada entre 1103 e 1117, 
e padeceu varios incendios –en 1117 
e outro a mediados do século XV–, 
polo que se reconstruíu con obras de 
procedencia variada, sobre todo da 
Acibechería románica, caso do David 
músico e o Sacrificio de Isaac. 

Nos anos xubilares, cando o 25 
de xullo cae en domingo, o peregri-
no entra na catedral pola Porta Santa 
situada na Quintana. Foi construída 
a mediados do século XVII por José 
de la Peña de Toro, anteposta á anti-
ga porta que se abre entre as capelas 
do Salvador e de San Pedro. Presiden 
esta porta triunfal a imaxe de San-
tiago peregrino, labrada en 1694 por 
Pedro del Campo, e as dos seus dous Porta Santa

Portada das Praterías A Quintana
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discípulos Teodoro e Atanasio; flan-
quean a entrada vinte e catro imaxes 
de profetas e apóstolos, procedentes 
do coro pétreo do mestre Mateo (cara 
a 1200), desmontado a finais do XVI e 
substituído por un cadeirado manie-
rista (hoxe en San Martiño Pinario).

Os exteriores que presenta o edifi-
cio cara á Quintana son froito da reno-
vación barroca, que mudará a imaxe 
da catedral. Non obstante, conserva en 
boa parte a súa arquitectura románica 
e, coroando a cuberta da capela maior, 
a célebre Cruz dos Farrapos, unha peza 
monumental en bronce do século XII, a 
cuxos pés, segundo a tradición, moitos 
peregrinos queimaban os farrapos nos 
que se convertera a súa roupa, recibin-
do a caridade do Cabido catedralicio 
para facerse con outra nova. Deste ex-
terior destaca a torre do Reloxio, cunha 
primeira metade do século XV e un cor-
po de campás construído por Andrade 
entre 1676 e 1680, cunha sucesión de 
estruturas decrecentes decoradas con 
motivos xacobeos, escudos e trofeos 
militares. Aos seus pés está o Pórtico 
Real (1700), obra tamén de Andrade, 
atada por pilastras e columnas, e rema-
tada cunha balaustrada con pináculos 
que continúa polos altos do deambula-
torio e o muro que une a Porta Santa 
coa dos Abades.

A fachada do Tesouro, construí-
da a media dos del XVI por Rodrigo Gil 
de Hontañón, é o xermolo da praza 
das Praterías, Posúe un aire de pala-
cio, realzado pola galería do andar su-
perior. O inferior alberga as tendas dos 
parateiros e decórase con medallóns 
de reis como Afonso II, arcebispos 
como Fonseca III e outros perso-

naxes vinculados á historia da ci-
dade. No segundo figuran as armas 
imperiais e do Cabido, e no tercei-
ro, de esquerda a dereita, uns me-
dallóns coa xenealoxía humana de 
Cristo, concluíndo coa imaxe da Virxe 
co Neno. Acentúase así a idea do claus-
tro como metáfora mariana. A torre do 
Tesouro é célebre polo seu remate en 
pirámide en chanzos, inspirado nunha 
das marabillas da Antigüidade: o mau-
soleo de Halicarnaso, reinterpretado  
no Renacemento.

O exterior máis celebrado é a fa-
chada do Obradoiro, o peche occiden-
tal que protexe o pórtico da Gloria. 
O frontispicio está elevado sobre a 
escalinata proxectada por Ginés Mar-
tínez a principios do século XVII, en 
época do arcebispo Maximiliano de 
Austria. A fachada do Obradoiro, cons-
truída por Fernando de Casas Novoa 
entre 1738 e 1749, foi pensada para ser 
inaugurada no ano santo 1750 como 
grande arco de triunfo da cultura ba-
rroca: unha pantalla de granito e vidro 
que une as dúas torres e enche de luz 
o interior catedralicio. No alto atópase 
a arca apostólica e no dosel máis ele-
vado está presente Santiago peregri-
no, dándolles a súa beizón a cantos se 
achegan a Compostela.

Os espazOs cateDraliciOs 
máis ligaDOs á 
peregrinación xacObea

O interior da catedral conserva a 
súa alma románica de cruz latina, ca-
beceira con deambulatorio e capelas 
radiais, e alzado de tres naves, tanto 
no transepto como no brazo principal. 

Cruz dos Farrapos

Praza das Praterías
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A nave central, no brazo maior e no 
menor, cóbrese con bóveda de canón 
sobre arcos faixóns, contrarrestada 
polas bóvedas laterais de cuarto canón 
das tribunas. Pola súa parte, as naves 
laterais, de menor altura cá central, 
cóbrense con bóvedas de aresta.

No deambulatorio varias capelas 
rodean o altar maior, situado no pres-
biterio, sobre a tumba de Santiago. 
A máis antiga é a capela do Salvador, 
de planta cadrada, iniciada en 1075. 
O retablo-custodia (1522) é de tem-
pos do arcebispo Alonso de Fonseca 
III, realizado polo obradoiro de Juan 
de Álava, con carácter cristolóxico 
e eucarístico. No seu corpo inferior 
figura Cristo derramando o seu san-
gue sobre o sagrario, lugar que hoxe 
ocupa unha imaxe baixomedieval do 
Salvador. A ambos os lados sitúanse 
Santiago peregrino e san Xoán. Nesta 
capela recibían a Compostela os pere-
grinos, o certificado que testemuña 
que se fixo o Camiño de Santiago, e 
comungaban, ata que en 1784 esta 
función pasou á capela da Comuñón. 

Os espazos da cabeceira da cate-
dral posúen unha significativa sim-
boloxía para o peregrino medieval, 
pois a disposición en planta das diver-
sas capelas evoca a escena da Trans-
figuración, coa capela do Salvador 
flanqueada polas de San Pedro e San 
Xoán, e aos seus pés, a de Santiago 
(o presbiterio). O semicírculo formado 
no remate presbiterial, xusto fronte á 
capela do Salvador, era a da Madalena, 
reflexo da capela homónima na igrexa 
do Santo Sepulcro de Xerusalén, orde-
nada no lugar onde Cristo resucitado 
se lle apareceu a María Madalena.

Fachada do Obradoiro
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Na época barroca a capela de San 
Pedro cambiou de advocación e pasou 
a ser coñecida como capela da Virxe da 
Azucena, ornada cun retablo deseñado 
por Fernando de Casas en 1729 e execu-
tado por Francisco das Moas. Conserva a 
pintura renacentista dedicada a san Pe-
dro, cunha imaxe de Santiago peregrino 
e a escena da caída de san Paulo no ca-
miño a Damasco. Nun dos seus muros 
atópase o sepulcro de dona Mencía 
de Andrade (1582), coa súa imaxe xa-
cente, obra de Juan Bautista Celma.

Máis importante para o peregri-
no é a capela do Pilar, do tránsito do 
XVII ao XVIII, auspiciada polo arcebis-
po Monroy e construída por Andrade 
e Fernando de Casas. Espazo de plan 
central, está cuberto por unha cúpu-
la octogonal. O prelado represéntase 

orando cara ao retablo, presidido pola 
aparición da Virxe a Santiago en Zara-
goza. O grupo está formado por unha 
imaxe de María (1721) –peza anónima 
de alabastro, réplica da venerada na 
basílica do Pilar– e o apóstolo peregri-
no (1723), obra de Diego de Sande.

No deambulatorio tamén se si-
túa a capela de San Xoán, de inicios 
do século XII, coma a de San Pedro; 
conserva ben a súa estrutura romá-
nica, aínda que cara a 1720 Simón 
Rodríguez transformou a súa cabe-
ceira cunha lanterna e mais unha 
cuncha que acubilla o retablo. E in-
mediata, a capela de Santa Fe, unha 
das devocións que os peregrinos ato-
paban nun dos camiños de Santiago, 
en concreto en Conques. No século 
XVI cambiou a súa advocación pola 
de san Bartolomeu e para acoller o 
sartego do mestrescola da catedral 
don Diego de Castilla, obra do mes-
tre portugués Arnao; sobre a figura 
do xacente aparece Cristo resucitado, 
cuxa presenza se reforza coas imaxes 
do retablo: a Virxe María, Santiago 
peregrino e san Bartolomeu. 

O espazo máis sagrado da cate-
dral, o verdadeiro final da peregri-
nación xacobea, atópase na cripta 
do Apóstolo, o lugar máis emotivo 
e de maior recollemento do templo 
xacobeo. Conserva partes de muros 
do mausoleo do século I, moi altera-
dos, e rehabilitouse a partir de 1879, 
tras o segundo achado das reliquias 
de Santiago. Ampliouse para o ano 
santo 1965. A urna foi realizada polo 
prateiro Ricardo Martínez a finais do 
XIX para gardar os restos de Santiago 
e dos seus dous discípulos Atanasio e 

Teodoro. Conta cun deseño historicista 
e ecléctico de José Losada, mestura de 
paleocristián e románico, cunha tapa 
decorada co crismón, anagrama de 
Cristo, e o frontal inspirado no des-
aparecido frontal de altar románico 
de tempo de Xelmírez, presidido por 
Cristo en Maxestade acompañado 
polos símbolos dos evanxelistas e os 
apóstolos, situados baixo arquiños 
trilobulados. O frontal de mármore 
do altar decórase cun tema paleo-
cristián que simboliza a Eucaristía: 
dous pavos reais enfrontados beben-
do dun cráter.

Tras a saída da cripta, o peregrino 
ascende as escaleiras do camarín do 
Apóstolo para darlle o tradicional abra-
zo ao Santiago sedente que preside a 
capela maior desde a consagración do 

templo, en 1211. O camarín e os atri-
butos de peregrino foron auspicia-
dos a comezos do século XVIII polo  
arcebispo Monroy.

O presbiterio da catedral sitúa-
se sobre a cripta, onde está a tumba 
apostólica, orixe da catedral e da cida-
de. Presídeo o altar de Santiago, arre-
dor do que se desenvolve desde hai 
séculos o culto xacobeo. Ao longo dos 
séculos XVI e XVIII acometéronse dis-
tintas obras para darlle maior esplen-
dor. En primeiro lugar, cómpre citar 
os púlpitos de bronce (1584), obra de 
Juan Bautista Celma, baseados en 
fontes italianas (os alegóricos sopor-
tes) e xermanas, como os gravados do 
pintor Martin Schongauer, que inspi-
raron os relevos das batallas de Ar-
belas e Clavijo. O máis espectacular, 

Cripta do ApóstoloCapela do Salvador
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do unha nota marxinal do Calixtino. 
O actual botafumeiro foi realizado 
polo prateiro José Losada en 1851.

Na nave oriental do transepto 
norte sitúase a capela da Concepción 
(1523), construída por Juan de Álava 
baixo mecenado de Alonso III de Fon-
seca. Cóbrese con bóveda de cruzaría 
e garda un retablo de 1721, obra de 
Simón Rodríguez, coa imaxe da Virxe 

da Confraría da Prima, unha talla re-
nacentista de Cornielis de Holanda. 
Deseguida atópase a capela de Sancti 
Spiritus, fundada a mediados do sécu-
lo XIII e ampliada no XIV. Está cuberta 
con bóveda de canón apuntado, garda 
tres sepulcros góticos, unhas tumbas 
do XVI e o retablo barroco da Soidade.

O seguinte que nos atopamos é 
unha capela románica, de principios 

non obstante, é o baldaquino, marco 
de veneración do Apóstolo e deseña-
do polo cóengo José de Vega y Verdu-
go a mediados do XVII, pensado para 
o ano santo 1677, malia que non se 
rematou totalmente ata principios 
do XVIII. A estrutura está sostida por 
uns anxos que sosteñen un armazón 
que soporta varios corpos e mais un 
remate piramidal coa arca apostólica 
acompañada polas Virtudes cardi-
nais e a aparición de Santiago mata-
mouros, obra de Mateo de Prado. 

Protexido por esta arquitectura si-
túase Santiago peregrino, vestido con 
manto, chapeu e levando bordón, 
adorado por dous reis. Máis abaixo, 
no camarín, está a terceira imaxe 
xacobea, a máis antiga, a que abra-
zan os peregrinos. Todo o traballo 
de prata, no que destaca o sagrario, 
foi realizado por Juan de Figueroa e 
Juan Pose. Do frontal de altar, tamén 
de prata, encargouse Antonio de Mon-
taos, que seguiu deseños de Andrade. 
En 1799, o prateiro Francisco Pecul la-
brou en prata a Inmaculada que coroa 
o sagrario. O presbiterio está limitado 
con columnas salomónicas ornadas 
con vides eucarísticas, e ilumínase con 
arañas e lámpadas de prata executadas 
en Roma por Louis Valladier en 1765.

Ante o altar maior ordénase o es-
pazo do cruceiro, a intersección do 
transepto coas naves maiores, cu-
berto polo ciborio gótico, que subs-
titúe un románico; este último, se-
gundo o libro V do Calixtino, era máis 
alto cás demais torres do templo. O 
actual levantouse a comezos do sé-
culo XV, en época do arcebispo Lope 
de Mendoza. Ilumina o interior con 

fiestras maineladas e cóbrese cunha 
sinxela bóveda de nervios. O meca-
nismo que serve ao botafumeiro no 
seu voo enxeñouno a finais do XVI 
Juan Bautista Celma, e foi elaborado 
nunha fundición vasca. O grande in-
censario, concibido para as grandes 
solemnidades, ambienta as naves da 
catedral co seu arrecendo sacro polo 
menos desde o século XIV, segun-

Altar maior da catedral de Santiago
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Nicolao e da Santa Cruz (desapareci-
da). Foi reconstruída no século XIII 
pero conservando a súa estrutura de 
tres naves e cabeceira rectangular. 
Na súa portada presenta un tímpa-
no coa Adoración dos Magos, saído 
do obradoiro do mestre Mateo.

No mesmo transepto norte, na 
súa nave occidental, está a pequena 
capela de Santiago matamouros, que 
garda unha imaxe procesional de 
madeira policromada, tallada contra 
1770 por José Gambino.

No brazo maior da cruz basilical 
localí zase a capela da Comuñón, 
aberta á nave do evanxeo. É unha 
diáfana rotonda neoclásica cuberta 
con cúpula, construída grazas ao ar-
cebispo Raxoi. O proxecto desenvol-
veuse en varias etapas, comezando 
en 1768 con trazas de Domingo Lois 
e continuando, entre 1771 e 1783, 
baixo a dirección de Miguel Ferro 
Caaveiro. Conserva no seu nártice a 
imaxe de alabastro da Virxe do Perdón, 
do século XV, sobrevivente da cape-
la de don Lope ou do Perdón, onde 

do século XII, dedicada a san Nicolao 
de Bari, unha das devocións dos ca-
miños de peregrinación, neste caso 
en relación coa Terra Santa. Desde 
o XVI serve como espazo de transi-
ción cara á Corticela, parroquia dos 
estranxeiros, e en orixe é unha igre-

xa monástica construída a finais do 
século IX xunto coa basílica apos-
tólica, consagrada en 899. Danada 
no ataque de Almanzor, en 997, foi 
renovada e no XII estaba conectada 
coa catedral a través dunha porta 
que existía entre as capelas de San 

Capela da Corticela Capela da Comuñón
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los peregrinos obtiñan abondosas 
indulxencias. A partir do ano santo 
1784 empregouse este espazo como 
comungatorio de peregrinos.

A seguinte é a capela do Cristo de 
Burgos, outra importante devoción 
do Camiño de Santiago. Obra de cruz 
grega cuberta de cúpula, rematouse 
en 1664 con trazas de Melchor de 
Velasco. Os retablos barrocos son do 
obradoiro de Bernardo Cabrera, e a 
imaxe do Crucificado, dun obradoiro 
burgalés, mentres que a estatua 
orante do arcebispo fundador, don 
Pedro Carrillo (1667), é obra de Pedro 
del Valle.

No nártice da catedral despré-
gase o pórtico da Gloria, culmina-
ción do románico dos camiños de 
peregrinación e cumio da arte occi-
dental. Entre 1168 e 1188 o mestre 
Mateo e o seu obradoiro construíron 
a cripta, chamada Catedral vella (en-
trada polo Obradoiro), e sobre ela 
o pórtico, orixinariamente aberto 
cara ao exterior. En anos posteriores, 
ata 1211, crean tamén o tímpano de 
granito policromado, as arquivoltas 
e as bóvedas de cruzaría, e levantan 
a tribuna e as dúas torres. Estes es-
pazos simbolizan o mundo terreal 
(cripta), sobre cuxa bóveda celeste 
está a Gloria (pórtico), alumeada sim-
bolicamente polo Agnus Dei (Año de 
Deus) situado na clave da bóveda da 
tribuna. O programa iconográfico 
traduce a historia da constitución 
da Xerusalén Celeste, a historia da 
Redención, coa representación no 
tímpano da Parusía (a segunda 
vinda de Cristo á terra). O Salva-
dor acompáñase dos símbolos dos 

evanxelistas, rodeado de anxos que 
coroan as almas dos xustos e dos 
anciáns do Apocalipse, e os músi-
cos prepáranse para tocar o instru-
mentos. Os xustos pasan á Gloria 
desde as arquivoltas da esquerda 
(Seo de Abraham), liberados por 
Cristo antes da Resurrección, e des-
de as arquivoltas da dereita (Xuízo  
Universal), mentres que os impíos 
son levados polos demos.

Virxe do Perdón, nártice da capela da Comuñón

Pórtico da Gloria



26 27

de Fonseca III na primeira metade 
do século XVI, baixo dirección de 
Juan de Álava e despois de Rodrigo 
Gil de Hontañón, arquitectos que 
crearon unha das grandes obras da 
Compostela do Renacemento, coas 
súas amplas arcadas de medio pun-
to, cubertas de cruzaría, pináculos  
e coroamentos.

Comunican co interior do claus-
tro a sala capitular, do século XVIII 
–presidida por unha talla rococó 
de Santiago peregrino do escultor 
Gambino, e decorada con tapices de 
Teniers, Rubens e Goya–, e o arqui-
vo da catedral, gardián de tesouros 
como o Tumbo A, o Códice calixtino e 
a Historia compostelana.

Nos fustes sitúanse os profetas 
(esquerda do parteluz) e os apósto-
los (á dereita). Santiago sedente, co 
seu báculo-bordón rematado en tau, 
agarda os peregrinos no centro, so-
bre a Árbore de Xesé do fuste (xenea-
loxía de Cristo), rematado polo capitel 
da Trindade.

A capela das Reliquias está situa-
da na nave da epístola, cuberta con 
bóveda de cruzaría. En 1536 convér-
tese en Panteón Real ao recibir os 
sartegos dos reis e infantes de León 
e Galicia dos séculos XII e XIII, sendo 
os máis importantes os de Fernando 
II e Afonso IX. O espazo, moi vene-
rado desde hai séculos polos pere-
grinos, custodia un gran número de 
relicarios, orixinariamente acubilla-
dos nun retablo barroco desapareci-
do nun incendio (1921); desde 1923 
venéranse no retablo historicista de 
Rafael de la Torre, tallado en cedro 
por Maximino Magariños. Destacan 
nesta capela o relicario baixome-
dieval da cabeza de Santiago Alfeo, 
traída no século XII de Xerusalén, 
a columna-relicario do bordón do 
apóstolo, e a custodia renacentista 
de Antonio de Arfe, cicelada entre 
1539 e 1545; no seu pedestal, de 
1573, relátase a vida de Santiago o 
Maior cuns relevos que representan 
o punto culminante da pratería en 
Galicia. A capela de San Fernando, 
construída en 1537 por Juan de Ála-
va, garda o tesouro catedralicio.

No centro da nave maior atópa-
se o espazo baixo os órganos, ocu-
pado durante séculos polo coro. 
Primeiro polo do mestre Mateo, e 
despois, desde principios do XVII, 

por un cadeirado de madeira, hoxe 
no coro alto de San Martiño Pinario. 
Consérvanse os órganos barrocos, 
cuxas fachadas deseñou Domin-
go de Andrade entre 1704 e 1709, 
executadas por Miguel de Romay. 
No remate do órgano do evanxeo 
sitúase Santiago matamouros e no 
da epístola represéntase a Santia-
go peregrino orante ante a Virxe 
do Pilar.

No transepto sur, na súa nave 
oriental, atópase a lauda sepulcral 
do bispo Teodomiro de Iria, prelado 
que principia o seu episcopado cara 
ao 819 e traslada a sé a Compostela, 
onde atopara a tumba de Santiago 
o Maior a finais da década de 820. 
Teodomiro finou o 20 de outubro 
de 847 e foi enterrado preto da edí-
cula apostólica; a súa lauda foi des-
cuberta nas escavacións da catedral 
o 17 de setembro de 1955. Na nave 
oeste do transepto sur localízanse 
as portadas da antesancristía e do 
claustro, dos primeiros anos do sé-
culo XVI; ambas as dúas, do obra-
doiro de Juan de Álava. Na portada 
da antesancristía están as imaxes de 
Santiago peregrino e santo Ildefon-
so, a quen o arcebispo Alonso III de 
Fonseca profesaba devoción. A por-
tada do claustro ten como tema a 
Anunciación, pois todo o conxun-
to claustral –hortus conclusus– está 
dedicado á Virxe María. Moi próxi-
mo atópase o tímpano de Clavijo, de 
mediados do XIII, procedente dunha 
portada do claustro medieval, cunha 
imaxe abraiante de Santiago ecuestre. 
O gran claustro substituíu o medie-
val e foi levantado baixo o mecenado 

Capela das Reliquias
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dependencias menores, como a cociña. 
A sala de armas está dividida en dúas 
naves por altos piares, mentres que o 
salón cerimonial é un diáfano espazo 
de nave única, cuberto por bóvedas 
nervadas de medio punto, apeadas en 
ménsulas historiadas que relatan un 
banquete de carácter sacro.

O hospital real, fundado tras a con-
quista de Granada polos Reis Católicos 
para atender a enfermos, pobres e pe-
regrinos, foi trazado por Enrique Egas 
a comezos do XVI,  século no que aos 
peregrinos que presentaban alí a Com-
postela se lles alimentaba durante tres 
días. Constaba dunha capela e dous 
patios, en torno aos que se ordenaban 
as enfermerías, dormitorios, cociñas e 
o resto das dependencias. Os claustros 
principais foron reedificados en 1561 
por Rodrigo Gil de Hontañón, e xa no 
século XVIII engadíronse os dous claus-
tros posteriores. A capela, cuberta por 
unha bóveda estrelada, posúe piares 
con esculturas realizadas en 1510 por 
Pero Francés e Nicolás de Chanteren-
ne. A portada, composta coma un arco 

Así podería ser considerada a pra-
za do Obradoiro, conformada polas 
fachadas principais do hospital real, 
a basílica xacobea, o pazo arcebispal 
–chamado pazo de Xelmírez–, o claus-
tro catedralicio, o colexio de San Xero-
me e o seminario de Raxoi, co reforzo 
visual que supón o remate da igrexa 
de San Froitoso. O espazo urbano está 
supeditado á fachada do Obradoiro, 
imaxe representativa da catedral e da 
cidade, entre as fachadas do pazo de 
Xelmírez e do claustro catedralicio, 
ambas de principios do XVII. Sobria é 
do pazo e aberta á praza a claustral, a 
través dunha balconada e unha loxa 
alintelada sostida por columnas.

O pazo de Xelmírez, construído en-
tre finais do século XII e mediados do 
XIII, consta de dúas plantas, a sala de 
armas e o salón de cerimonias, e outras 

o grAn sAlón 
de europA

Hospital Real (hoxe, Hostal dos Reis Católicos)

de triunfo, en cuxos sobrazos apare-
cen os retratos dos reis fundadores, 
foi labrada en 1519 polos franceses 
Martín de Blas e Guillén Colás. 

Adxacente á loxa e terraza do 
hospital real, limitada por escultó-
ricos pilarotes renacentistas unidos 
por cadeas, atópase a Costa do Cristo. 
Baixándoa chégase ao lugar onde es-
taba a porta da Trindade, na esquina 
das rúas das Carretas e das Hortas, 
inicio do Camiño de Fisterra-Muxía. 
No século XII, o libro V do Calixtino xa 
cita a igrexa da Santísima Trindade, 
preto do cemiterio de peregrinos, de-
molida en 1930 para construír unha 
casa. Fronte á desaparecida igrexa, e 
en relación co cemiterio, o hospital 
real construíu a capela das Angustias 
(hoxe igrexa de San Froitoso), cus-
teada a base de esmola, en especial a 
ofertada por un peregrino granadino 
sandado no hospital. Foi comezada 
en 1754 por Lucas Ferro Caaveiro, con 
planta de cruz grega e cuberta con 
cúpula, e a iconografía da fachada 
garda relación co carácter funerario 

do edificio: a Quinta Angustia e as 
ánimas do purgatorio. Máis arriba si-
túase o escudo real, rematado cunha 
balaustrada, campanario, pináculos e 
as catro Virtudes cardinais. 

Seguindo a rúa das Carretas chégase 
ao Centro Internacional de Acollida ao 
Peregrino, situado no antigo hospital 
de inválidos, pobres e mendigos funda-
do no século XVIII e dotado polo arce-
bispo Raxoi. Neste moderno centro de 
acollida atópase a Oficina do Peregrino, 
onde se pode recoller a Compostela, e o 
Centro de Documentación e Interpre-
tación dos Camiños de Santiago. 

Regresando ao hospital real, cóm-
pre salientar a balconada da facha-
da, sostida por ménsulas decoradas 
con mascaróns (1678), obra de frei 
Tomás Alonso. No outro costado da 
praza atópase o reitorado da USC, o 
colexio de San Xerome, de mediados 
do século XVII. Na súa fachada foi 
reutilizada a portada do hospital de 
peregrinos que estaba fronte á fa-
chada norte da catedral. O conxun-
to construíuse entre 1490 e 1500, 

Igrexa de San Froitoso e lugar do  
antigo cemiterio de peregrinos

Porta do reitorado da USC (colexio de San Xerome)
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e organízase a base de arquivoltas 
de medio punto con once escultu-
ras radiais, centradas polo grupo 
de santa Ana, a Virxe e o Neno. No 
tímpano figura María como Virxe 
apocalíptica, segundo a visión de 
san Xoán en Patmos, acompañada 
de santa Catarina e santa Margarida. 
As xambas da dereita amosan a san 
Pedro, san Paulo e san Domingos, 
e as da esquerda a Santiago pere-
grino, o seu irmán, san Xoán, e san 
Francisco. O hospital vello da Acibe-
chería deixou de ter uso co hospital 
real, polo que lle foi cedido á Uni-
versidade para servir como Facul-
tade Menor de Artes. Os monxes de 
Pinario, necesitados de máis espazo, 
mercárono e demolérono en 1651, 
agás a súa portada, reempregada no 
colexio de San Xerome, que pecha o 
flanco meridional do Obradoiro. 

Fronte á fachada principal da ca-
tedral construíuse entre 1767 e 1787, 
co patrocinio do arcebispo Bartolomé 
Raxoi, un edificio para seminario de 
confesores, consistorio e cárceres, 
eclesiástico e secular. Un digno peche 
da praza polo seu lado oeste que lle 
dá regularidade e orde, cunha facha-
da que representa a imaxe do poder 
episcopal baixo pautas do clasicismo 
francés. O seu autor foi o enxeñeiro 
militar Carlos Lemaur. O frontón coa 
escena triunfal da batalla de Clavijo, 
imaxe do señorío de Santiago sobre 
a cidade, foi labrado polos escultores 
José Gambino e José Ferreiro entre 
1774 e 1775. Como complemento, 
Ferreiro esculpiu en 1775 a estatua 
acroteira de Santiago dacabalo. Ac-
tualmente, o edificio serve de sede 
do Concello da cidade e da Presiden-
cia da Xunta de Galicia.

Timpano de Clavijo, Pazo de Raxoi

Alén da praza do Obradoiro, cara 
ao norte, atópase o convento de  
San Francisco, fundado segundo a 
tra dición franciscana polo santo de 
Asís en 1214, tras a súa peregrinación 
a Compostela. Conserva os alicerces 

da igrexa medieval e unhas arcadas 
oxivais da sala capitular, pero a mei-
rande parte dos seus edificios é do 
século XVIII. A súa igrexa barroca foi 
deseñada en 1740 por Simón Rodrí-
guez, e a súa fachada, ultimada en 
1787 con pautas clasicistas da Aca-
demia de San Fernando. Sobre a por-
ta sitúase a imaxe do santo de Asís 
(1783), de José Ferreiro, e fronte ao 
convento levántase o monumento 
a san Francisco (1926), do escultor 
Francisco Asorey.

do convento 
frAnciscAno Ao 
Mosteiro de pinArio

Convento de San Francisco e monumento de san Francisco, do escultor Asorey
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A Compostela xacobea conta ex-
tra muros, no camiño que conducía 
á cidade da Coruña, co hospital de 
San Roque (1571-78), levantado tras 
unha epidemia de peste, como ex-
voto da cidade e do arcebispo Fran-
cisco Blanco. Ten un patio toscano, 
reedificado entre 1818 e 1820, e 
unha fachada renacentista cos san-
tos Cosme e Damián. A igrexa de 
San Roque, de nave única, posúe un 
notable retablo barroco deseñado 
en 1742 por Simón Rodríguez. 

De regreso ao núcleo intra mu-
ros, a cidade ofrece rúas como a 
Algalia de Arriba, con edificios 
dos séculos XVIII-XIX e unha das 
casas-torre da cidade medieval. 
Moi preto atópase a igrexa de San 
Miguel dos Agros, chamada “da 
Cisterna” no Libro V do Códice ca-
lixtino. A súa estrutura románica 
foi renovada en varias fases, con-
cluíndo cunha fachada neoclásica 
(1823) de Melchor de Prado. A  su-
cesión de prazas abertas nesta 
zona da cidade conduce a San Mar-
tiño Pinario. De orixe medieval, o 
mosteiro foi renovado nos séculos 
XVI-XVIII; ante a fachada da súa 
igrexa presenta unhas escaleiras 
e balconadas barrocas inscritas 
nunha elipse, obra de mediados do 
XVIII de frei Manuel de los Már-
tires. A  igrexa, de finais do XVI e 
de Mateo López, é de nave única 
e capelas laterais, cruceiro con cú-
pula, obra de 1636 de Fernández 
Lechuga, e cabeceira rectangular co 
cadeirado coral barroco, contratado 
en 1639 a Mateo de Prado. En 1746 
Fernando de Casas engadiu a capela 

do Socorro (segunda do lado da epís-
tola), de plan central, cun camarín 
para a imaxe da Virxe.

Os retablos barrocos do tem-
plo son de Fernando de Casas, 
executados por Manuel de Leis y 
Miguel de Romay, en convivencia 
con retablos neoclásicos. O re-
tablo maior, de 1730-33, separa 
o cadeirado do resto da igrexa, 
creando un dinámico marco de-
dicado á exaltación da Virxe e de 
san Martiño de Tours (outro dos 
santos do Camiño de Santiago). Os 
do cruceiro, dedicados a san Biei-
to (lado da epístola) e á Virxe (lado 
do evanxeo), son de 1742, con tres 
vanos que dividen fornelas e rele-
vos. A imaxe de María é unha peza 
gótica inglesa do século XV, e Fe-
rreiro é o responsable das imaxes 
dos retablos neoclásicos de santa 
Escolástica (1779), santa Xertru-
de (1784) e o Cristo da Paciencia 
(1784); conxuntos clasicistas, de 
serea composición, envoltos nun 
ambiente escenográfico de tradi-
ción barroca.

O mosteiro posúe outros espazos 
de interese: o oratorio de San Felipe 
Neri (fins do século XVI), de Mateo 
López; o coro alto e as balconadas 
(1685); a sancristía (1694-97), de frei 
Gabriel de Casas, de plan central e 
cúpula; o claustro de Oficinas (se-
gunda metade do XVII) e o Procesio-
nal (1636-1743), con arcos de medio 
punto separados por pares de colum-
nas de orde xigante, e un segundo 
andar con balcóns; no patio sitúase 
unha fonte de tres pías (1705-9), de 
frei Gabriel de Casas.

Pola porta de Mazarelos, a única 
que queda en pé da muralla, entra-
ban durante a Idade Media os viños 
do Ribeiro e do Ulla, que se comer-
cializaban na praza situada diante 
dela, lugar do Mercado Vello com-
postelán. Os viños chegaban polo 
mesmo camiño cós peregrinos pro-
cedentes do sueste, que, cruzando 
o Sar, entran en Santiago pola rúa 
do Castrón Douro. Extra muros 
está o convento das Mercedarias 
(1673-89), con fachada de Diego de 
Romay, e a Anunciación (1662), de 
Mateo de Prado. Intra muros queda 
a memoria do mercado do século 
XII, cuxos prezos regulou Xelmírez 
en 1133 para que os mercadores 
non lles cobrasen máis caro aos pe-
regrinos ca aos veciños de Santiago. 
Na actualidade hai unha animada 
praza limitada pola fachada do co-
lexio de Exercitantes (hoxe faculta-
de de Filosofía), deseñada en 1734 
por Simón Rodríguez, e a igrexa da 
Compañía de Xesús (hoxe da USC), 
construída entre 1660 e 1673 con 
planta de cruz latina con capelas la-
terais e cúpula sobre o cruceiro. Po-
súe un conxunto de retablos barro-
cos e imaxes, entre os que destaca 
o maior, de 1727, obra mestra de 
Simón Rodríguez. O edificio adxunto 
é a Universidade (facultade de Xeo-
grafía e Historia), edificio neoclásico 
de Miguel Ferro Caaveiro. No século 

XIV, no Mercado Vello estaba o con-
vento de Santa María a Nova, de cuxa 
igrexa gótica se conserva o tímpano 
da Epifanía, hoxe nunha porta da 
facultade de Filosofía que dá á rúa 
da Ensinanza.

Moi preto de Mazarelos atópan-
se a escultura de Afonso II, rei pe-
regrino que recoñeceu as reliquias 
de Santiago, e a igrexa de San Fiz  
de Solovio, a máis antiga da cida-
de. Existía a principios do século IX 
como eremitorio do anacoreta Pela-
gius, ou Paio, descubridor das luces 
sobre o bosque Libredón que deron 
lugar ao descubrimento do sepulcro 
de Santiago. A comezos do X, o bis-
po Sisnando I reconstrúea e levanta 
un hospital para peregrinos, todo 
isto danado no ataque de Almanzor 

de MAzArelos 
A solovio

Porta de Mazarelos
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de 997. En 1122 Xelmírez renóvaa e, 
algo máis tarde, o Calixtino, no seu 
libro V, cítaa como unha das dez 
igrexas da cidade. Foi reconstruída a 
inicios do XVIII por Simón Rogríguez, 
cun elegante campanario e conser-
vando a Epifanía labrada polo mestre 
F. Paris en 1316. Inmediato á igrexa 
estaba o pazo dos condes de Altami-
ra, unha vivenda señorial demolida 
a finais do século XIX para deixar 
paso á praza de Abastos, herdeira dos 
mercados medievais de Mazarelos e 
praza do Campo. O espazo do merca-
do está flanqueado polas igrexas de 
Solovio e de Santo Agostiño, templo 
de planta xesuítica de principios do 
XVII, levantado en terreos dos Alta-
mira; conta cunha nave con capelas, 
cruceiro sen resalte e capela maior  
entre sancristías. 

Porta da igrexa de Santa María Salomé

Fonte de Santiago, Rúa do Franco

A imaxe do apóstolo atópase en 
moitos altares, capelas e fachadas 
da cidade; unha delas, na igrexa do 
colexio das Orfas, grande edificio 
barroco da rúa das Orfas onde se 
recollían e formaban as doncelas 
orfas da cidade. A igrexa é proxec-
to de Melchor de Velasco, un 1664; 
obra con planta de cruz latina e 
cúpula no cruceiro, cuxo retablo 
maior, de 1756, posúe imaxes do 
escultor José Gambino: san Xosé 
co Neno, Santiago peregrino e a 
Asunción da Virxe. A portada da 
igrexa sorprende pola violenta rup-
tura do frontón, que contrasta co 
delicado refinamento da portada 
do colexio, deseñada en 1714 por 
Fernando de Casas.

Cara á praza do Toural o peregri-
no atópase coa rúa Nova, nobre ar-
teria urbana da Compostela medie-
val, onde se atopa a igrexa de Santa 
María Salomé, nai de Santiago e de 
san Xoán. Conserva a súa portada 
románica; na clave do arco sitúase 
a Virxe do Leite, do século XIV, e 
mais unha Anunciación de fins do 
XV; no interior, capelas dos séculos 
XVI-XVIII. O campanario (1743) é 
unha elegante obra de José Crespo. 
A rúa Nova conduce á de Xelmírez, 
dedicada ao grande arcebispo pro-
motor do culto xacobeo, que á súa 
vez leva á praza das Praterías, espazo 

onde os ourives teñen o seu lugar 
desde o século XVI, en concreto 
nas tendas da fachada do tesouro. 
Ademais deste peche renacentista, 
a catedral presenta nunha esquina 
do claustro a esvelta fachada do Es-
conce, deseñada por Fernando de 
Casas en 1723. O lado sur da praza 
ocúpao a escenográfica fachada da 
Casa do Cabido, tapiz pétreo de me-
diados do XVIII, obra de Clemente 
Sarela, autor tamén dun da casa do 
Deán (entrada pola rúa do Vilar), 
cuxa fachada concentra unha deco-
ración formada por placas, volutas, 
pináculos e molduras que sosteñen 
o balcón.

Por último, a praza péchase co 
Museo das Peregrinacións e da Cida-
de de Santiago (antiga sede do Banco 
de España, construída entre 1940 e 
1949), que ofrece un magnífico com-
pendio da peregrinación xacobea. 
En medio da praza está a fonte dos 
Cabalos, encargada polo Cabido cate-
dralicio a Domingo de Andrade para 
o ano santo 1706; nestas datas con-
taba con dúas pías rematadas por un 
raio e unha estrela dourada; a finais 
do XVIII engadíronselle os cabalos, 
e a mediados do XIX o escultor Juan 
Sanmartín coroouna coa Alegoría da 
Cidade de Santiago (unha dama senta-
da sobre a arca apostólica sostendo a 
estrela que lle indicou a Teodomiro o 
lugar do sepulcro). 

A rúa de Fonseca, á sombra do len-
zo meridional do claustro catedralicio, 
condu ce á da Raíña, onde queda o re-
cordo do hospital do mesmo nome, 
no soar dos números 16 e 18; aquí, no 
século XVII, o Cabido construíu unha 

sAntiAgo e os seus 
peregrinos nAs rúAs 
de coMpostelA
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casa. O nome da rúa refírese a santa 
Isabel de Aragón, raíña de Portugal, 
que chegou como peregrina o 25 de 
xullo de 1325 e, segundo a tradición 
local, hospedouse alí, nun albergue. 
A inmediata praza de Fonseca, na que 
destaca a fachada do colexio do mes-
mo nome (1534), fundado por Alonso 
III de Fonseca, comunica coa rúa do 
Franco, cuxo topónimo evoca os pe-
regrinos europeos que frecuentan a 
cidade desde a Idade Media. Nesta po-
pular arteria hai recordos de diversas 
épocas, entre eles, a porta do século 

XV do edificio de Correos e, sobre todo, 
a capela xacobea, onde agarda Santia-
go peregrino, e a fonte do Apóstolo, 
lugar no que, segundo a piadosa tradi-
ción, os discípulos de Santiago deixa-
ron descansar o corpo do Apóstolo 
antes de darlle sepultura. Outra tra-
dición asegura que coa auga da fonte 
sandou a súa vista o peregrino Franco 
de Siena. Tanto a capela como a fon-
te pertencían ao humilde hospital da 
Raíña, e moitos peregrinos e locais 
acudían con exvotos á capela e toma-
ban con devoción a auga da fonte.

Igrexa de Santa Susana

Saíndo pola porta Faxeira atópase a 
Alameda, creada no século XIX como 
espazo de lecer, e o paseo arborado que 
rodea a carballeira de Santa Susana.  
No seu cumio está a igrexa de Santa 
Susana, na súa orixe chamada do 
Santo Sepulcro, onde Xelmírez de-
positou en 1102 os restos da san-
ta, procedentes de Braga. En 1105 
reconstruíu o templo, e pouco despois 
mudou de advocación. Co seu novo 
nome aparece no Calixtino: igrexa 
de Santa Susana, xunto ao camiño 
de Padrón. Conserva parte da por-
tada románica e varios canzorros. 
Refíxose no século XVII e garda un 
retablo de 1709. No camiño de Pa-
drón e aberta á Alameda levántase a 
igrexa do Pilar, consagrada en 1717, 
construída nunha época de apoxeo 
pilarista, e que lembraba unha das 
tradicións xacobeas máis popula-
res: a aparición en Zaragoza da Vir-
xe ao apóstolo, animándoo no seu  
labor evanxelizador.  

Santa María do Sar, situada no tra-
mo final do Camiño de Santiago, conti-
nuación da Vía da Prata, foi concibida 
no século XII como mosteiro por Mu-
nio Afonso, cóengo de Santiago e des-
pois bispo de Mondoñedo. Posta baixo 
o patrocinio de Xelmírez, foi consagra-
da como cenobio agustiniano. O tem-
plo románico ten como peculiaridade 
a inclinación dos seus muros e piares, 
pola frouxidade do terreo, próximo 
ao río Sar; peculiaridade que lle fixo 
correr perigo de derrubamento ata o 
século XVIII, cando se reforzou con 
arcobotantes o seu muro norte. Do 
claustro románico queda un corredor 
de nove arcadas con columnas xemi-
nadas e capiteis con decoración vexe-
tal, típica do obradoiro do mestre Ma-
teo. O seu museo, situado en estancias 
adxacentes, conserva unha colección 

nA AlAMedA sAntA MAríA do 
sAr, sAntA MAríA de 
conxo e o cAstelo 
dA rochA vellA

Colexiata de Santa María a Real de Sar
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dunha comunidade de mercedarios 
todo cambia. O templo medieval 
substitúese en 1669 pola actual igre-
xa, de cruz latina, con capelas late-
rais e cúpula no cruceiro. A fachada 
é de deseño clásico, con columnas 
dóricas que flanquean a entrada. 
A imaxe do Cristo Crucificado (1628), 
talla de Gregorio Fernández, dará lu-
gar á construción na igrexa da capela 
do Cristo de Conxo, obra trazada por 
Simón Rodríguez en 1730. Quedan 
restos do claustro do século XIII no in-
terior do mosteiro, construído cando 
xa pasaban peregrinos polo Camiño 
Portugués, mentres outros acudían 
a Conxo a venerar a imaxe da Vir-
xe da Cuncha. O edificio renovouse 
cara a 1749 co estilo compostelán da 
época, o barroco de placas. Así apa-
recen a fachada e parte do claustro, 
cunha estrutura rotunda e dinámica, 
decorado con volutas, cilindros sobre 
as columnas e placas xeométricas. 

de ourivería dos séculos XVIII-XIX, or-
namentos e varias seccións de escul-
tura, con pezas medievais e tallas en 
madeira de época barroca.

Relaciónase a orixe do mosteiro 
de Conxo cunha tradición referida a 
unha nobre dama francesa chama-
da Rwisinda, cuxo amante, Almerico 
Canogio, foi asasinado por un rival 
no Camiño de Santiago. Na súa me-
moria funda Rwisinda en Conxo un 
eremitorio, nas beiras do Sar, preto 
dunha capela da Virxe, onde enterra 
a Almerico. O lugar coñécese como 
Santa María de Canogio, e axiña é 
habitado por unha comunidade de 
monxas, cuxa igrexa e vivendas re-
para Xelmírez en 1106, quen ordena 
construír unhas pesqueiras no río 
para servizo da comunidade. Anos 
despois, en 1129, Xelmírez edifíca-
lles unha igrexa románica de tres 
naves, parecida á de Sar e San Pedro 
de Fóra; pero coa chegada a Conxo 

Claustro medieval do mosteiro de Santa María de Conxo (hoxe, hospital psiquiátrico)

peregrinos vían por primeira vez 
as torres da catedral, que anun-
cian a meta da peregrinación. En 
1105 Xelmírez mandou construír 
no monte a igrexa da Santa Cruz, 
consagrada o 25 de abril de 1106, 
día de san Marcos. Nela adoitaban 
orar e deixar esmola os peregri-
nos, e era tradición entre eles co-
roar como “rei da peregrinación” o 
primeiro do grupo que chegase ao 
cume do monte. A actual capela de 
San Marcos é unha obra popular, 
en cuxo atrio un monólito lembra 
que o monte do Gozo serviu de lu-
gar de encontro de centos de miles 
de mozos de todo o mundo con san 
Xoán Paulo II. No ano santo 1993 
inaugurouse unha área de acollida, 
cun conxunto de pavillóns residen-
ciais destinados a albergue de pere-
grinos e varios edificios de servizos. 
Tamén se construíu un auditorio 
para trinta mil espectadores, limi-
tado por unha lagoa artificial.

En 1885 o cardeal Payá funda o sa-
natorio psiquiátrico, dándolle un  
uso social a un mosteiro abandonado  
pola Exclaustración.

Na próxima aldea da Rocha Vella 
atópanse os restos da principal forta-
leza da Mitra compostelá, iniciada cara 
a 1240 e engrandecida no século XIV; 
foi destruída na Revolta Irmandiña de 
1467-69, por obra da Irmandade de 
Santiago, composta por labradores, 
artesáns e mercadores. As escavacións 
amosan parte da súa estrutura inter-
na, onde se elevaba a torre da home-
naxe, o perímetro da muralla interior e 
parte da exterior, cunha torre esquinal 
de planta redonda.

É o célebre Monxoi medieval, 
lugar do Camiño desde onde os 

Monte do gozo

Monte do Gozo
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O ascenso ao Pedroso, onde hai un 
viacrucis, ofrece grandes panorámicas 
da cidade e da súa contorna: as torres e 
cúpulas dos seus templos, as rúas, pra-
zas e xardíns. Nas faldras do Pedroso 
está a capela de San Paio do Monte, de 
inicios do XIII pero reformada en 1753, 
cuxa memoria está relacionada coa tra-
dición da estancia de san Francisco de 
Asís en Compostela, tras a súa peregri-
nación, en 1214. O capítulo cuarto de As 
Floriñas conta que foi na catedral de San-
tiago, na vixilia do Apóstolo, onde tivo a 
revelación de que debía estender a súa 
orde polo mundo. Este encontro místico 
animouno a fundar conventos, polo que 
se supón que o de Santiago foi o primei-
ro dunha longa listaxe. No século XIII a 
capela era coñecida como Sancti Pauli de 
Pedre, pero no XVII xa cambiara a súa 
advocación pola actual, malia que os ex-
votos do XIX seguen a citar o nome de 
san Paulo. Consta de nave única e pres-
biterio cuberto con bóveda de canón.

No concello de Boqueixón sitúase 
o monte Ilicino, ou Pico Sacro, que 
destaca polas vistas que ofrece o seu 
cumio sobre os vales do curso medio 
do Ulla, pola súa historia e mais polo 
seu papel no episodio da Translatio 
do Apóstolo desde Iria a Compostela. 
Nel houbo tamén un mosteiro bene-
ditino (desaparecido), ao tempo que a 
capela de San Sebastián, de orixe al-
tomedieval, reedificada no século XII 
–dela subsisten os canzorros do alei-
ro norte– e reconstruída despois, con 
reformas no XX. Tras a destrución do 
castelo da Rocha Forte, situado na 
entrada de Santiago, no camiño me-
dieval que viña de Padrón, o arcebis-
po Alonso II de Fonseca aproveitou 
parte dos seus perpiaños para cons-
truír na década de 1470 unha torre 
de vixía no alto do Pico Sacro, que foi 
destruída polos lóstregos de sucesi-
vas tormentas a finais do século XV 
e inicios do XVI. 

Monte pedroso picro sAcro

Picro Sacro Capela de San Paio do Monte, O Pedroso

Pero o máis importante deste 
lugar é o seu papel na formación do 
imaxinario medieval vinculado co 
culto xacobeo, salientado no libro 
III do Calixtino, versión compostelá 
da Epístola do papa León, narración 
sobre a Translatio coñecida en va-
rias versións desde o século X. Tras 
a chegada ao porto de Iria do barco, 
a deposición en terra do corpo do 
Apóstolo, os discípulos de Santiago 
acoden á raíña Lupa, quen os envía 
ao Ilicino, onde son atacados por un 
dragón que é derrotado ante o sig-
no da cruz. Lupa envíaos de novo 
ao Pico Sacro na procura de bois 
para turrar do carro que deberá 
transportar o corpo do Apóstolo, 
pero esta vez atópanse cos touros 
bravos, que son amansados e se 
deixan xunguir ao carro que trans-
portará os restos de Santiago desde 
Iria ata Compostela. 

Existía antes da fundación de Iria 
como cidade romana, en tempos da 
dinastía Flavia (69-96 d.C.), pero é a fi-
nais do século I cando destaca como 
porto, con vínculos co Mediterráneo, e 
Vespasiano outórgalle a distinción de 
“Flavia”, privilexio que mellora a consi-
deración dos seus cidadáns. A comezos 
do século III Iria Flavia intégrase como 
mansión da vía XIX do Itinerario de 
Antonino. No VI, coa caída do Imperio 
e a chegada dos suevos, dáselle pulo á 
cultura cristiá e a cidade adquire a cate-
goría de sé episcopal. O primeiro bispo 
coñecido foi André, quen participou no 
I Concilio de Braga (561). Nesta época 
constrúese a igrexa de Santa Eulalia de 
Iria, destruída en 997 por Almanzor. 
Do século VI consérvase parte da ne-
crópole, cuxos sartegos de dobre estola 
permanecen no cemiterio iriense, e da 
igrexa medieval de Iria aínda se pode 
apreciar o tímpano da Epifanía, do XIV, 
na entrada dun edificio remodelado en 
época barroca. Xa no XVII construíron-
se dúas capelas laterais de plan central, 
dedicadas á Virxe de Belén e a santo Il-
defonso. A primeira é unha mostra de 
equilibrio e sobriedade; a outra, situada 
no lado da epístola e coñecida como 
capela do Bispo de Quito, foi un encar-
go de 1659 de don Alonso de la Peña 
Montenegro, bispo de Quito e vicerrei 
de Perú. Melchor de Velasco deseñou 
un espazo clasicista en 1666, con plan-
ta cadrada e cúpula sobre pendentes. 
Nun dos nichos está o sepulcro do fun-
dador, coa súa estatua orante, obra de 

iriA flAviA
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Mateo de Prado. O retablo é do mesmo 
autor e componse dun corpo principal 
separado en tres vans por columnas 
salomónicas. As tallas representan a 
imposición da casula a santo Ildefonso, 
san Miguel e o Anxo da Garda. Sobre o 
entaboamento, a Inmaculada.

Entre 1708 e 1714 reconstrúese a 
colexiata de Iria, grazas ao arcebispo 
Monroy, con planos de Pedro García, 
conservando a portada co tímpano 
da Epifanía, os sepulcros do presbi-
terio e as capelas do XVII. Segundo 
piadosa tradición, baixo o primeiro 
piar do lado da epístola están ente-
rrados os vinte e oito bispos santos 
de Iria anteriores a Teodomiro. As 
torres do cruceiro destacan polos 
seus remates en chanzos, inspirados 
nas torres do tesouro (século XVI) e 
da Vela (século XVII) da catedral de 
Santiago. En 1714 o escultor com-
postelán Miguel de Romay deseña o 
retablo maior, cun corpo principal de 

tres vans dividido por columnas salo-
mónicas, con relevos sobre a Vida da 
Virxe. No centro, a imaxe medieval da 
Virxe de Iria, acompañada por unha 
orante de Santiago do XVIII. Esta es-
cena asume unha vella tradición lo-
cal que asegura que a construción da 
colexiata de Iria produciuse no lugar 
da aparición da Virxe a Santiago, na 
época da evanxelización de Hispania. 
A mesma tradición repítese en Muxía 
e Zaragoza.

Fronte á colexiata levántanse as 
casas dos Cóengos, de finais do XVIII, 
obra de Melchor de Prado. O sobrio 
e funcional edificio serviu como re-
sidencia dos doce eclesiásticos e o 
prior, quen atenderon os servizos li-
túrxicos da colexiata ata a súa supre-
sión, en 1851, ano no que se converte 
en igrexa parroquial. Na actualidade 
sitúanse nas súas dependencias a Fun-
dación Camilo José Cela e a casa reitoral  
da parroquia.

Colexiata de Santa María de Iria Flavia

A vila de Padrón garda memoria da 
tradición da translación do corpo de 
Santiago desde o porto de Xaffa. Segun-
do o Libro III da Historia Compostelana 
 (século XII), o templo constrúese no lu-
gar “onde o glorioso corpo do apóstolo 
fora depositado ao saír da nave”. Desde 
tempo inmemorial profésaselle venera-
ción á “cadeira”, “columna de pedra” ou 
“pedrón”, que está baixo o altar maior 
da igrexa de Santiago, un ara romana 
de granito dedicada a Neptuno, deus do 
mar, e que estaba no foro de Iria Flavia. 
O tempo e a acción humana borraron 
parte das letras da súa inscrición: 

Nept / uno / For(o) i(ri) / e(n)ses / 
d(e) s(uo) p(osuerunt) 

pAdrón e o 
sAntiAguiño 
do Monte

O pedrón, igrexa de Santiago de Padrón

Igrexa de Santiago de Padrón
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Segundo piadosa tradición re-
petida por viaxeiros, cronistas e 
peregrinos dos séculos XV-XVIII, o 
“pedrón” serviu para amarrar a em-
barcación que transportou o corpo 
de Santiago. Co tempo é identifica-
do como a cadeira de Santiago da 
época da súa predicación, a pedra 
á que foi atado o barco que trans-
portou o seu corpo morto e a pe-
dra que serviu como base da ara 
do primitivo altar da igrexa pre-
rrománica, fundada antes de 924 
polo bispo Gudesindo. En 1133 
Xelmírez reedifícaa e constrúe un 
palacio episcopal ao seu carón. No 
ano santo 1456 a igrexa de Padrón 
foi reconstruída polo arcebispo 
Rodrigo de Luna, quen en 1458 
funda, adxacente, un novo hospi-
tal de peregrinos, de dúas plantas 
e con capela. Ao século XV tamén 
se remonta o cruceiro coñecido 
como “o do fondo da Vila”, que 
centra a praciña chamada Por-
ta de fondo da Vila. Entre 1859 e 
1867 constrúe a actual igrexa de 
Padrón Manuel Prado y Vallo, ar-
quitecto municipal compostelán, 
mantendo a planta de tres naves 
pero cambiando a súa orientación: 
a fachada constrúese onde estaba 
a cabeceira orixinal, mentres que 
o altar co “pedrón” ocupa o espazo 
da fachada medieval.

A poucos pasos do centro his-
tórico padro nés, nunha ladeira do 
monte San Gregorio, atópase un 
dos lugares máis emblemáticos 
da tradición xacobea. Trátase do 
chamado Altar do Apóstolo, unha 
agrupación de grandes rochas cun 

altar, un cruceiro e unha imaxe de 
Santiago peregrino. É posible que 
fose centro de cultos precristiáns, 
reutilizado en clave xacobea e po-
pular ao estenderse a crenza de 
que, na época da predicación do 
Apóstolo en Hispania, o propio 
Santiago oficiaría os ritos sagrados 
entre esas rochas. Moi preto das 
rochas e do inmediato campo da 
feira, onde se celebra romaría po-
pular cada 25 de xullo, está a cape-
la do Santiaguiño do Monte, obra 
decimonónica historicista; a súa 
fachada amosa o relevo do bautizo 
da raíña Lupa polo apóstolo San-
tiago. Un tema que tamén se pode 
ver na fonte do Carme, reconstruí-
da en 1789. 

Fonte do Carme, Padrón

Santiaguiño do Monte, Padrón
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  1  Catedral de Santiago de Compostela
  2   Hospital Real (hoxe, Hostal 

dos Reis Católicos)
  3  San Martiño Pinario
  4  Reitorado da USC
  5  Pazo de Raxoi
  6   Convento de San Francisco. 

Monumento de San Francisco 
do escultor Asorey

  7    Igrexa de San Froitoso e lugar do 
antigo cemiterio de peregrinos

  8  San Domingos de Bonaval
  9  Porta do Camiño
10   Igrexa de Santa María do Camiño
11   Praza do Campo (hoxe, de Cervantes)  

e igrexa de San Bieito do Campo
12  Santa María Salomé
13  Porta de Mazarelos
14  Fonte de Santiago, rúa do Franco
15  Igrexa de Santa Susana
16  Igrexa do Pilar
17    Praza das Praterías e Museo das 

Peregrinacións e de Santiago
18  Santa María a Real de Sar
19  Santa María de Conxo
20  Monte do Gozo
21   Capela de San Paio do 

Monte (O Pedroso)

centro internacional de 
Acollida ao peregrino:
Centro de Documentación e 
Información do Camiño
Oficina do Peregrino:  
981 568 846

sAntiAgo de 
coMpostelA

Información
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22  Santa María a Real de Sar
23  Santa María de Conxo 
24  Monte do Gozo
25   Capela de San Paio do 

Monte (O Pedroso)
26  Pico Sacro
27  Iria Flavia. Colexiata de Santa María
28  Padrón. Igrexa de Santiago 
29  Padrón. Fonte do Carme
30  Padrón. Santiaguiño do Monte
31   Camiño Portugués  

(tramo Padrón-Santiago)
 Camino Portugués

A súA 
contornA

25

26
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