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Lembranza, memoria e historia son unh a parte fun
damental da existencia humana. Cada un clestes con
ceptos representa un xeito difere nte el e percibir o 
devi r do tempo en relación co individuo; daq uela, 
canelo unha exposición te mporal coma Santiago 
Apóstolo dende a 1newwria propón unha aproximación 
ó obxecto sen atender á elata da súa execución, á con
dición es té tica do mes mo , ou ó seu valor material, 
preséntase a ocasión ele poder reflexionar sobre o ser 
humano e o seu medio materi al a partir das claves 
simbólicas e espirituai s das gue este se veu cargando. 

No caso particular de Santiago Apóstolo, as devanditas claves a topan a súa 
razón el e ser en referencias tan tran scendentais coma a devoción a un dos dis
cíp ulos de Xes ús ; o Camiño ele Santiago polo gue se espalla a mesma; a cicl acl e 
ele Santiago de Compostela, lu gar onde es ta se afi ncou ; a súa ca tedral, onde se 
mantén viva e se anova con cada peregrino, ou os obxectos que este trae ou 
tras lada ó seu lugar de orixe. 

Es tes, den de os m áis valiosos a ta aq ueles de uso cotián, ós que lles nega m os 
calguera calidade estética, artís tica ou espiritual, fá lannos clunha personaxe e 
el e todo aquilo ó qu e a s C1 a presenza cleu luga r. 

Neste sentido, a exposición Sant·iago Apóstolo dende a nienioria non esq uece 
gue Santiago de Compostela é unh a das ciclades que a UNESCO declarou 
co mo Patrimonio da Humaniclade, e gue o Camiño de Santiago fo¡ design ado 
polo Consello de E uropa como o prim eiro Itinerario C ultural. Ám bolos clous 
recoñecementos supoñ e n qu e cidacle e Camiño, xunto con todo aq uilo que 
neles se poida incluír, son valores universais que cómpre protexer, conservar e, 
ante todo, difundir para gue poiclan permanecer como parte da nosa historia , 
n a nosa m emoria e entre as nosas lembranzas, o m esmo que durante centuri as 
vén facendo Santiago Após tolo. 

Manuel Fraga Iribarne 
Presidente da Xun ta ele Ga licia 





Santiago Apóstolo dende a nienioria é un ha visión curn
prid a e precisa so bre a nosa sociedade, torn and o co mo 
punto de e nfoqu e un fenómeno de carác ter espiritual 
e cultura l de dim ensión universal como Santi ago e o 
Camiño qu e leva cara a e l. 

En efec to , a sociedade ac tual caracterízase polo 
se u din amismo e capacidade de cambio, tanto por 
aquel qu e se produce no seu inte rior, coma polo qu e 
exerce sobre o se u medio. N un caso e noutro , o resu l
tado fina l é o mesmo, a transform ación do medio p ró
ximo ó se r humano , o progresivo es morecemento das 

súas marcas de icl enticl ade, a ruptu ra dos lazos que o vencell an a un grupo con
creto e a un territorio particular. Nesta situ ación , o patrim onio cultural e todos 
aqu eles elementos a el vinculados , tanto materiais coma inmateriais ou intan
xibl es , desempeñan un papel crucial ó serviren ele puntos el e apoio e co nexión 
do individuo co se u presente , de enlace co se u pasado e de pu lo cara ó futuro. 

Como cons ec uencia de todo isto , pero sobre tod o debido á conciencia que 
se creó'u a nivel in ternacional en torno ó patrim onio c ultura l, é fac tible confi ar 
en que as xeracións vi ndeiras poderán recibir aquil o que nós posuímos , coñe
cemos, gozamos e qu e, en definitiva, nos fo i legado en concep to de herdanza. 
Agora ben , o noso compromiso non se pode limitar á cons ervación no sentido 
máis es trito da palabra, xa que esta implica tamén a súa difu sión e mai la refle
xión sobre el mesmo. 

Santi.ago Apósto lo dende a memoria postúlase como proxecto expos1t1vo ele 
longo percorricl o e duración ; quer porq ue o centro da súa reflexión é o referido 
a todos aqueles obxectos qu e, ó longo el e máis el e doce séc ulas , cl eviron activa
clores das nosas lembranzas, recep tác ul os da nosa memori a e testemuños da 
nosa hi storia; quer porq ue o seu obxec ti vo último é presentarnos a todos as 
múltipl es cli men sión s que aclquiriu Santi ago e a súa ci dade. 

Jesús Pérez Varela 
Consell eiro de Cu ltura, 

Com unicac ión Soc ia l e Turismo 





D e nd e 1937, puntuais á súa cita co Ano Sa nto, as 
su cesivas e mi sións fil a téli cas ac tu aron co mo ve híc u
los el e difusi ón uni ve rsal dos grava dos alu sivos ás 

granel es obras de in spi rac ión xacobea . Imaxes qu e 
viaxa ron po r toci o o mund o, portando sa udacións en 
tócl o los idi om as; tes temuñ os esc ritos nalgún p unto 

do Camiñ o a Composte la e qu e tam én te rán a súa 
pa rt icula r pe regrinaxe a ta alc anza r o se u des tino, 
converténdose en cada unh a das súas e tapas en in s

trum entos ele p ropagac ión e n si mes mos da devoción 
a Sa nti ago, das dife rentes rutas qu e conflC1 e n na súa 
cicl ade, e da súa ca ted ra l, ac tuando a m odo de muel a 

invitac ión a seguir o se u exe mplo ou a comp artir o xúbil o qu e o pe regrin o se nte 
ó chegar á ansiada m e ta do se u camiñ o. 

Ca rtas que quizais hoxe clormen entre as follas clalgC111 lib ro, es pera ndo se r in vi
tadas a safr do se u leta rgo involunta rio para evocar as se nsacións e emocións vivi

das nas datas en que foro n escritas . 

Anversos ele pos tais con imaxes descoloradas polo paso do te mpo qu e, as í e 
todo, conservan toda a calor do culto a Sa ntiago . C aclros qu e mos tra n a tra nsfor

mación da ciclacle de Compos tela co devir dos anos, e que m anteñen a ca ted ral 
onde repousan os res tos do Apóstol o como nú cleo inmutable. Luga r ond e conve r
xen as correntes el e xentes ele tódalas nacionalidades que ata ela un día gui aro n os 

seus pasos . 

Estes son algC111 s dos elementos postais qu e fo rm an parte do amplo catá logo 

recolliclo no marco da exposición Santiago Apóstolo dende a ·menwria, qu e nes te pri
meiro Ano Sa nto Compostelán do novo mil enio re nd e tributo á figura do sa nto, a 
través da compil ac ión el e mCdtiples obxec tos q ue serviro n co mo depósito mate ri al 
da memori a do culto ó Após tolo, e que invitan ó visitante da mostra á meditac ión 

sobre a s C1 a natureza e significado. 

C ORRE O S pa rticipa nesta expos ición depositando nela o que é a sC1a esencia : 

ser portadores ele comuni cación e face r máis cl oa cl a a viaxe ele tóclalas mensaxes que 
busca n ós seus des tinata rios 

José Damián Santiago Martín 
Pres idente de Correos 
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Santiago Apóstolo dende a memoria 

José Manu el García Igles ias 

Ca rdar na mem oria te n rn oi to gu e ve r co n rese rva r un Ju ga r especia l na le m

branza el e a lgo gu e , poJ a razó n gu e sexa , co icl arnos gu e non debe se r es gu ec icl o. 

U sualm e nte na mem oria m ante nse ag uiJo gu e, se ca clra sen pre te ncle lo de ma

siado , va loramos co m o imp ortan te . 

lo mund o do c ulto e m a il a c ultu ra xacobeos, Santi ago após tolo fo¡ e segue a ser 

refere ncia e meta . Es ta mos a nte a figura clun santo esp ecialm e nte ena ltecido po la 

hi storia e uropea e, parti c ul arme nte, hi spana, as í corno a nte a fin ele infini tos ca mi 

fios el e te rra e mar que conflúen p recisa mente na tumba gu e o séc ulo IX reco i'í e

ce u com o propi a el e Santiago o Maior. 

Evocar o Apóstolo e o esforzo gue supón ac hega rse a ta esa Compostela ga rcli a

na das súas ben prezaclas re liquias configura precisa mente o mundo da me mori a, 

tan próximo, tantas veces, ó do recorclo. O qu e se pre tend e con es ta expos ició n, en 

primeiro luga r, n on é outra co usa que face r reconto da he te roxeneicl acl e el e obxec 

tos qu e He poden ci ar corporeiclacl e á memoria . E mpo riso, procC1rase ir máis alá do 

gu e se puidese entender corno un ha m era presentación dos mesm os para pesc ud ar 

no utras rnani fes tación s gu e expresan ese clesexo ele m em oriza r. A pala bra e a mC1 si

ca foron e seguen a ser, nes te se ntid o, sólidas alterna tivas para xera r m e mori a, 

co rno o son as im axes concre tadas n as m áis diversas formas. 

A m e moria el e San t iago ap ós tolo exprésaa, e n prirn eiro luga r, a sC1a propi a 

imaxe, a través do amp lísimo rep e rtori o el e fi gu ras gu e, e n clave rn áis ou me nos 

c ulta, máis ou me nos popula r, xe rou o cl evir dos tempos. Acibec heiro s e prateiros 

ele o ut rora so n os n aturais a ntecesores dos gue hoxe ofrecen imaxes el e reco rd o 

el e Santi ago o M aior, rn a nte nclo unh as veces a tradi ción da p ra ta e do ac ibec he e, 

outras , utiliza nd o toda unha vari e cl a cl e ele m a teriais gu e e n ocasión s 111ante1'íen un 

cl ese ño con so nte con for mas gu e prove1'í en da tradición , e no u tros casos, rea liza n 

ac hegas que res ultan innovadora s. O reco rclo é , polo cl e rn a is e aíncl a g ue no n se 

pre tend a, fiJl o do se u te mpo, e as fo rm as qu e o plas man co nc ré ta nse nun 

m omento mome nto cl e te rrnina cl o, aíncla gu e a im axe-recorcl o sexa de positaria 

ta rn én clunha me mori a gu e vén el e pe ríodos pretéritos. 
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A peregrinaxe xacobea te n, por outra banda, outras referencias inesc usa bl es, 
qu e atopamos sobre todo nesa cun cha de vieira qu e adorn a a indumentaria de 
quen fa i o C amiño dende os tempos máis antigos da súa propia existencia como 
ruta de redención peregrin a. Des te xeito, cómpre dicir que existe toda unha ico
nografía xacobea vencell ada á realidade de qu en vai e, sobre todo , vén de 
Compostela. N a cuncha de vieira, no bordón, no sombreiro ... en todos e cada 
un dos elementos desa indumentaria, hai unha lemb ranza asociada ó simbolis
mo que se recoñece en cada un deles. 

A memoria do peregrino ten na súa propia existencia no Camiño e naqu eles 
elementos que recoñeceu como propios da súa condición de tal, un ben prezado 
referente precisamente nos seus propios recordos . ¿ Quen non garda como un 
tesauro o seu bordón e a súa cuncha de vieira? ¿Quen deixa no esquecemento esa 
Compostela coa que a Igrexa de Santiago recoñece como peregrinos a moitos dos 
que ata a tumba chegan? 

A memoria pódese converter, des te modo , nunha especie de honor que man
tén vivo , no corazón e na invidiclualiclacle dos sentimentos, a nobre lembranza 
dunha experiencia única : facer o Camiño, chegar a Santiago, visitar a C atedra l. .. 
e marchar ele volta á casa sendo alguén novo. 

Mentres manteña a memoria ele Santiago, quen foi pe regrino ha conservar no 
recordo da súa propia vida momentos ele encontro cun mesmo. O peregrin o 
sente que o C amiño o fixo, simplemente, mellar, e qu e o seu esforzo pago u a 
pena. Por iso entende como ninguén o comprensivo sorriso, quizais de compli
cicl acl e, con que esoutro gran peregrino que é o Após tolo Santiago o recibe á 
entrada da Porta Santa, mediante esa escultura qu e res ulta ser unha maxistral 
interpretación barroca que representa o paradigma mesmo da existencia en 
clave ele peregrinación . 

"Santi agos" que, ás veces peregrin o, outras , após tolo, en ocasións montado 
sobre o brioso corcel na súa condición ele cabaleiro, son memoria ele culto e cul
tu ra xacobeas, como o son ta mén, subliño, as propias pezas da indumentaria el e 
quen fa i o Camiñ o. 

Igualmente, son memori a os libros dende o que nos achegamos a Santiago 
para recordalo e para definir mellor a imaxe de todo o que encerra a cultu ra xaco
bea.O mesmo poderi amos clicir das fotografías ou das filrn acións que tentan fixa r 
todo ese mundo en que se dan a man a relixiosidaele e o desexo de mellorar, no 
enaltecernento da espiritualiclaele, e, na fatiga do carn iño e no consola da meta, a 
condición da nosa propia existencia. 

Luces e sombras , gozos e recordos inunda n o ánimo do peregrino 
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¿Pódese construír unh a exposición dende co nsideracións como as aquí expresa
das? Neste Xacobeo 2004 , os que desenvolvemos o proxecto expositivo entende
mos gue cumpría, entre outros obxec tivos, sopesar determinadas dimensións da 
experiencia do culto e da cultura xacobeas que, mm principio, res ultaban moi difí
ciles de exp resar na linguaxe propia das mostras destas características . 

Nesta orcle de cousas pensamos na conveniencia ele introclucírmonos no mundo 
dos sen timen tos gue potencia a realidade da peregrinación , e así naceu Sentim.entos 
de Canúfio, mostra el e carác ter itinerante gue, dende 2003 , peregrin a por distintas 
cidacl es de Europa, promovendo o Ano Xubilar Compostelán do 2004. 

Tamén nos pareceu conveniente tras ladar ós visitantes das nosas exposicións 
á realidacle que xerou o Camiño na Idade Media e introducilos nas vías polas 
que ci rculou, nos pobos polos gue puiclo pasar, nos hospitais e nas boticas gu e 
lles prestaron servizo ós peregrinos antes el e chegaren á casa do Señor Santiago; 
por iso nace u Europa fo ·i. cawiiiiio, mostra itinerante patrocinada por "La Caixa" 
¡ue xa iniciou un percorrido gu e esperamos longo polas prazas e os xarclíns 

pC1blicos das cicl ades de España . 

Nes ta n1 es ma liña conceptual concre tou se tam én es te Santiago Apóstolo 
dende a ·rnenioria. Ós comisarios Juan Monterroso e Antonio Garrido, ámbolos 
dous profesores do departamento ele Historia da Arte da Universiclade el e 
Santi ago, encargó useiles a posta en marcha clun proxecto que contou, aclemais, 
con diversas achegas - todas elas enriquecedoras- das gu e é reflexo a ficha téc 
nica cles te libro e da exposición mesma. 

Procurouse a colaboración do artista Xesús Carballiclo para xerar unha ins
talación gue fose unh a especie de homenaxe ó mundo do recordo xacobeo, a cal 
se integra nunha mostra na gue res ulta igualmente a calidade do seu cleseño e 
a bondade dos textos gue a acompañan de nde es te libro , singular memoria do 
proxecto en cues ti ón. 



Co título O Canúfio e Santiago dende a menioria preséntase a mos tra , na súa ver
tente rnáis contemporánea, no que onte foi o Hospital da Caricl ade de Ferrol, alí 
onde ten un dos seus puntos de partida o Carnifio Inglés. A súa segunda ubi cación , 
atenta ós aspec tos máis tradi cionais da exposición , é a antiga igrexa dominica ele 
San Domingos ele Bonaval, en Santiago ele Compostela, nas inrnediacións da Porta 
do Camifio, pola que chegaban, e chegan, aq ueles q ue de nde Castela vefien de 
afas tados lugares , dende os rn áis diversos recunchos da vell a E uropa. 

Percorrer calquera dos Camifi os xaco beos, chegar a Galicia, visitar Santiago e 
renderlle culto ó Após tolo en Compostela implica configurar na memoria ele cada 
quen algo q ue forma parte, tamén, da memori a colec tiva : o Após tolo Santiago o 
Maior e todo o conxunto ele historias e ele lenclas, ele experiencias, ele vive ncias, qu e 
xiran en torno a tan xenial co ncreción da relixiosidade e da cultura occiclentais. 
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Santiago Apóstolo dende a memoria. 

A construción dun recordo 

Juan M. Monterroso Montero 

Santiago Apóstolo dende a nienwria preséntase como un proxecto expositivo e á vez 
como un proceso de reflexión sobre algúns dos aspec tos ós que deu lugar o carác
ter de Locus Sancti Iacobi da cidade. 

Gonzalo Torrente Balles ter escribe en 1948 Co1npostela y su ángel, unh a descri
ción li teraria de Santiago e a súa historia , as razóns, acontecementos socia is e reli
xiosos qu e deron orixe a es ta cidade santa. Non é un libro de histori a, tampou co 
unha guía no sentido exac to e preciso da palabra, é unha novela que ten como pro
tagonista a cidade, as súas rúas, os edificios que a adorn an e, en últim a in stanc ia, 
as persoas que nela moran e que alimentaron toda a súa vida. 

Nesa visión da cidade que , como di nas primeiras frases do texto , "se hace en 
torno a la campana, la campana lo va creando todo día a día, siglo a siglo, sin más 
que dar las horas" , atópase unh a afirm ación que pode servir de punto de partida 
para a reflexión sobre Santiago e a memoria. Torrente Bal les ter ap unta dC1as 
maneiras para concibir unha cidade na mente do arquitec to: a columna e a árbore. 
A diferenza entre cada unha destas formas reside no grao de control que 
"a mente construtora" pode exercer sobre o resultado material do se u pensa
mento. l\!Ientres que no caso da columna existe un propósito unitario , unha 
norma superior que regula a relación entre tódolos seus elementos, os materiais 
nos que se realiza e a visión do conxunto , nunha cidade á rbore o autor pregún
tase "¿qué puede proyectar el que lo siembra si no es lo que cabe dentro de una 
definición genética?( ... ) El árbol brota de un germ en enterrado e n q ue no está n 
previstas las deformaciones posteriores ; plantado en tierra rica o pobre, ventosa 
o calma, su tronco y su ramaje serán distintos: subirán hacia el cie lo y extende
rán sobre la ti erra sus brazos, como buscándolo otra vez; o bien , encanij ado, no 
podrá con el viento y con el sol. Es la diferencia que hay entre lo geométrico y 
lo vivo , entre lo que tiene un a sola posibilidad y lo que se abre al mundo ele las 
posibilidades infinitas ( . .. ) Compostela es el e las que nacieron como el árbol. 
Y fue su germ en el Sepulcro Apostólico ... ". 
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En efecto , dende un principio, dende o mesmo título que recibe a mostra , aspí
rase a presentar a uniclacl e substancial qu e existe entre o sartego do Apóstolo , fa ro 
da cristianclade e centro ele peregrinación, e a ci clacle qu e, co paso da historia , o fo¡ 
arrodea ndo , lembranclo e, mesmo en ocasións , esguecenclo. De feito , é unha rela
ción ele correspondencia mutua: a ci cl acle non existiría co mo a cofiecemos hoxe se 
non fose porgue os res tos clun dos di scípulos predilectos ele Xesús repo usan baixo 
as pedras da súa ca tedral; de igual maneira , es tas reliquias se cadra non alcanzaban 
o mesmo significado se a súa localización fose outra diferente do noroes te penin
sular, clun territorio que fora arrebatado ó dominio cristián e que, grazas ó seu cles
cubrimento, se convertía en terra ele reco nqui sta. 

Non obstante, todo isto é historia. A historia dun culto e unha devoción , cos 
seus ca mbios ele significación, coa permanencia e persistencia dunha rn ensaxe . 
Tamén é a historia clunha ciclacle que cambia , se transforma, se axeita, en definiti
va, a outra histori a rnáís ampla e global. Mais córnpre non esguecermos que, ante 
tocio, é a hi storia constru ícla por moitas persoas, en diferentes épocas e tempos , 
aíncla qu e nun mesmo espazo: Santiago ele Compostela . Tal como di Torrente 
Ba.ll es ter, cofiecemos os nomes ele reis e prelados, promotores ele obras, pero non 
os se us autores materíais. "Precisamente és tos son los que ignoramos''. 

Uns e outros cleixaron tes temufias de gran valor espiritual, artístico e cultural, 
C LlXO recofiecemen to non se cuestiona ; pola contra, permitiron que hoxe en día 
Santiago sexa considerada Patrimonio da Humanidacle e que o Camifio que leva a 
ela sexa recofiecido como Itinerario Cultural Europeo. Emporiso , xunto con es tes 
res tos da "grande historia", monumentos e tes ternufias que deben ser conservados 
e transmitidos ás xeracións vincleiras - tal e como cría Gombrich que era a vercla
deira esencia do monumento-, aíncla hoxe perman ecen outro tipo ele "tes temufias 
menores" que tamén nos falan ele persoas, ele tempos , mesmo de espazos diferen
tes de entendemento e de costumes: os recordos ou sou.ve11:irs. Estes, ele xeito seme
llante a outros elementos senlleiros da nosa cultura material , funcionan de modo 
moi efec tivo corno símbolos, e por riba ele todo , en canto que proclutos tanxibles e 
permanentes, son referencias sólidas coas que es tablecer vínculos reais co pasado, 
neste caso próximo e individual. 

A primeira reacción , lóxica por outra banda, ó elevar o recorclo ó rango el e 
obxecto ele museo, pode ser de sorpresa, de certo rexeitamento , incluso, qu e se 
anulan cl econtaclo se se acepta e compre nde que, o mes mo qu e os monumen
tos hi stórico-artísticos, que os res tos consagrado s polo tempo e o ser humano 
- inclu so moito máis que algúns deles-, estes recordos posúen un sentido patri
monial evidente. Son obxectos pensados para ap reixar a memoria, para fixala 



nunh a sec ue ncia te mporal de termin ada e únic a, que principia nun tempo pre

sente -cand o o recordo é adquirido-, desen vólvese en futuro -as exp ec ta tivas 
de que es te obxec to te ña forza evocadora abonda com o para poder a traer cara a 
si un temp o ido- e fin ali za e n pasa do , que é a xus tifi cación últim a do recordo 

na m edida e n qu e conec ta o obse rva dor co n aqu e les lu gares e experiencias xa 
vividas . Por es ta razón , tal com o indica P. N ora , m entres que a historia se nos 

presenta com o incomple ta e problem áti ca , a m emoria pertence sempre á nosa 
época e "co nstitC1 e un lazo vivente co presente e terno". 

Dende es ta perspectiva, a m emoria ele Santiago Após tolo non só resid e nas gran 
eles obras, nos m agníficos tesouros conservados nas súas igrexas e museos, senón 

na ciclacle m es ma, nos peregrin os qu e tódolos anos chegan ante os se us res tos, nas 
tes temuñas qu e es tes depositan como proba da súa vinda e naquelas outras qu e 

levan com a se fo se unh a pequena parte da súa propia memoria encarnada en mate
ria: pra ta, acibeche, pedra , papel, resina ou sentim entos. Foi H. Arenclt , qu en ó 

estudiar a cmzclición liimiana afirmab a que era o carác ter clu radeiro das cou sas o 
que lles daba a estas unha relativa independencia respec to ó home que as produce 
e as usa; as mesmas que lle dan certa estabiliclade e obxectividacle fronte á súa pro

pia subxec tividade. N es te sentido, igual que o patrimonio cultural, os obxec tos 
transmítenll e ó ser humano unha reconfortante sensación ele continuidade no 
tempo, ó iclentificalos c unha tradición determinada. 

Tom ando o exposto como punto el e p artid a, esta mostra organízase en cin co 

salas que , dun m odo sinxelo, nos lembran que o C amiño é parte da cicl ade - moi 
tas veces tense fa lado el e "Santiago como m e ta do Camiño"- e tam én o é do ini

cio clun capítulo novo na m em ori a el e cada peregrin o e viaxe iro , nas s úas lem
bran zas e exp erien cias . D e aí que sexa De Caniúio o punto el e p artid a, a 

m e táfo ra a través da qu e se q uere unir no corazón da cidade , a p raza do 
Obracloiro -coma es te a súa situac ión dentro do organismo urbano non é ce n
tral- ó peregrin o his tórico, aqu el qu e cl eixo u xa constan cia da súa exis tencia, e 

ós modernos p eregrin os , tanto os qu e m antefi en tal condición , coma aqu eles 
que optan por outros m edi os dife rentes para chegar á cidade do Após tolo . Todos 
eles m ós tra nse di s tintos no ex terior, mudaron a súa indumentaria, as súas fo r
m as el e viaxar, pero seguen a ser o m es m o pe regrino no seu espírito. 

Tamén é a ocasión para reflexionar sobre o carác ter histórico qu e posúe o recor
do, tanto o popular - Recorclos cla Historia- , aqu eles obxec tos - prata, acibeche, cun 

chas- que se vendían como embl emas e proba ele qu e se rea lizara a peregrinaxe, 
coma o relixioso e devoto, a ofrenda que pera nte o Señor Santi ago depositaba o 
peregrino como tes temufia da súa condición: - Testemuiias para o recorclo-. 
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Agora ben , non só son recordos aqueles que un trae ou leva, tamén cómpre 
incluír neste capítulo os obxectos que a cidade, en realidade os seus cidadáns, pro
ducen ó longo da súa historia e q ue se transforman en parte da s C1 a memori a. Os 
carteis das festas do Apóstolo, os proxectos das fachadas que na noite do 24 de 
xullo se queiman ante a da catedral, as coleccións fi latélicas emitidas co gall o da 
celebración dos sucesivos anos santos, ou as postais que recollen a transformación 
da cidade, son tamén parte desa memoria, desa lembranza que pertence a Santia 
go de Compostela e ó seu Santo Patrón. 

Se hai unha memoria histórica, ateigada ele pasado e experiencia, tamén hai 
unha memoria ele presente, non percibida como tal, senón como procluto comer
cial: Recordos do Canúño!Canúiio de recO'rdos. Son es tes obxectos que, pola súa con
dición de produto, non chegarían endexamais a un museo -polo menos a curto 
andar-, pero que non obstante nos falan de cómo se entenclen hoxe a me mori a e a 
lembranza, mm punto intermedio entre o respecto ás marcas de iclenticlacle propias 
e o sometemento a un proceso de unificación que apenas difere nci a Santiago el e 
Compostela doutras cidacles do mundo. 

Así e todo, os obxectos son os recordos pero non son a memoria; es ta só reside 
nas persoas, naquelas que viviron a experiencia de realizar o Camifio ou el e visitar 
Santiago de Compostela. Os obxectos son os q ue activan a memoria, os que elesen
caclean emocións e sentimentos, por isa en Santiago A1JÓstolo dende a m.en1.0ria, 
tamén se quL'<O dei,'<ar constancia do que pensan e senten, das razóns que animan 
ós peregrinos deste Ano Santo de 2004 . 

Os recorclos viaxan cos peregri nos e as súas expe ri enc ias 
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ne cam1ño 



"Pero todo isto se refire só 

a un momento dado} e o Camiño 

dura cincocentos anos. jQue cambios 

non deixaría o tempo 

nas súas beiras!" 

(Gonzalo Torrente Bailes te r. Compostela. e o seu a.nxo ). 



A peregrinación como fenómeno histórico 
Julián Barrio Barrio 

. Á persoa contemporánea cústalle fo rmarse unha idea el e cómo puiclo chegar a 
adquirir tanta e tan cluradeira importancia a peregrinación . Dado que es ta é unha 
viaxe ele motivo primordialmente relixioso, pode resultar oportuno demorarse a con
sidera r q ué supoñía para o home antigo viaxar e qué relacións se es tablecían entre 
as viaxes , o camiños e a relixión . 

Peregrinación: perigo e experiencia 

Unha primeira idea do que en remotos tempos supLL"\'.O viaxar pódese obter apelan
do á etimoloxfa da propia palabra peregrino, ou máis exac tamente , á do se u primei
ro monem a: per. Da antiquísima ra íz per, que en latín signifi ca "a través ele", viven 
e nC1trense diversas e signifi ca tivas palabras como perigo (en latín per-iculuni ), peri
to, experto ou experiencia. É dicir, da raíz común per clerívanse, por un lado, pala
bras que significan 11iaxar -é o caso do verbo "peregrinar"- e, por outro, termos 

como "perigo" ou "e>-.'Periencia". Es ta re lación etimolóxica entre viaxes, perigo e 
experi encia non é exclusiva da lingua latina: en alemán, o monema equivalente a 
per é fa/ir, do que se derivan faliren (vfaxar), Gefalir (perigo) e Eifalirung (exp e
ri encia) . Ta nto per coma fa/ir proceden probablemente dun remoto vocábulo indo
europeo que na súa orixe significou "camiñar polo mundo cando non había carn i
ños, senón que toda vi axe era m áis ou menos descoñecida" 1

• 

Pode rnos dicir que es tas clúas fa cetas - o perigo existencial e a experiencia epis
temolóxica- consignadas na súa e timoloxía son consti tutivas de toda peregrinación. 
Por unha banda, na medida en qu e implicaban perigo, ás veces mesm o ele morte, 
non é el e es tra ñar que se establecese unha relación entre as viaxes, as peregrinaxes , 
os camifi os e maila morte, nin qu e cristalizasen cultos a deuses tutelares des tas e 
aclquiri sen as viaxes un compoñente relixioso. Por outra banda, e como nos suxire 
a e timoloxfa , viaxar era o que daba pericia e e>-.'Periencia e, viceversa, só poñéncl ose 
en marcha ou en camiño, era posible acl quiril a. 

Santi ago peregrino. 

Ú IL imo te rzo 

do sécu lo XI V 

M useo das Ma ri ñas , 

Betanzos 
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Encentro do peregrino 
Nicola f\ lbani cun 

ladrón de camiños no 
Camiño Portugués, 

nas inmediacións de 
Ponte de Lima 

(Portuga l). Acuarela 
da primeira metade 

do século A.'VI 1 l 

.... -· .. ,,,, 

\ 

Nos tempos pasados, viaxa r ou peregrinar foi , daquela, algo máis ca unha acción 
puramente utilitaria - para intercambios comerciais- ou pracenteira, ó es tilo do que 
hoxe é para moitos o turismo. É un medio de adq uirir experiencia, coñece mento ou 
incluso pres tix.:io e, na medida en que perigoso, era tamén un ha aventura, un re to 
atraínte para os des temid os. "El ernpirismo o experi encia es un efectivo 'andar y 
ver', como método un pe nsar con los pies" . Dito sexa isto sen ánimo pexorativo, pois 
para Ortega y Gasse t, o "episodio lingüístico" da raíz per entendida como viaxar 
"proporcio na una comprensión de lo qu e es empirismo y experiencia mucho más 

oncreta , viva y filosófica mente importante qu e todas las defini ciones epi stemoló
gicas q ue de aq uellos té rminos se puedan dar"2

• 

Asoc iar o viaxa r, o peregrin ar e os ca miños co saber é unha constante en tóda
las culturas por máis ancestrais qu e sexan . Neste sentido, conta Xulio César que os 
galos tiñan ó deus dos camií'íos e v:iaxeiros "por inven tor de tódalas artes"3

. Es ta aso
c iació n entre a in telixe ncia e o saber, por un lado, e os camiños, polo outro , deuse 



así mesmo en culturas máis evo lu cionadas coma agrega : o de us grego dos camifíos, 
H ermes, era tamén de us dos sabe res e dos enga nos, sendo isto últim o un aspecto 
do sa ber, xa que só pode enganar ben qu en sa be a ve rdade. 

Pero aínda que es ta p uid ese ser unha das m otivacións qu e incitaban no p asa
do a viaxa r, di sta de ser a única clave qu e nos pode axud ar a entender o fe nóme
no da peregrin ac ión a Sa nti ago el e Compos tela . E n sentid o es trito, peregrina r é 
viaxar a un santu ari o m áis ou me nos di stante, ou sexa, desprazarse lonxe po r 
unha m otivación relixiosa, o cal non quita qu e, xunta a es ta, se poiclan cia r outras 
moi dispares, com a as apuntadas anteri orm ente : de ave ntura, comerciais, políti
cas, sociais, p sicolóxicas ou militares . 

Postos a abordar a face ta intrín seca das pe regrinacións, o primeiro q ue nos cóm
pre sinalar é que es tas non constitúen un fenómeno específi co da relixión cris ti á, 
senón que parecen respo nder a unha necesiclacle das máis diversas rehxións, mani
fes tada nunha chea ele luga res antes e clespois de C risto. Así, os xud eus ac udían ó 
templo de Xeru salén ; o Islam imponll e a tocio o mundo mu sulmán peregrin ar á 
Meca, polo menos unha vez na vicia, se os seus medi os o permiten, etc . 

Deixam os por sentado que todas es tas pe regrin ac ións tefien algo en com ún e 
que, p olo tanto, na peregrin axe a Santi ago se a topa n pervivencias, acl ap tación s e 
evolución s el e form as el e c ulto m áis antigas e p rim iti vas. Ta nto os abu sos com a 
a propia evolución relixiosa co ntribuíron a qu e se p roclu cise ó longo da his toria 
un importan te cambi o el e énfase na consideración relixiosa dos peregrinos . 
Fronte ó que emprend e a m arc ha po r un ca mifi o físico de te rminado, pa rece 
tom ar forza unh a ve ll a idea : a el e qu e a ruta q ue hai qu e pe rcorrer é a da vicia . É 
o lentís imo paso do itinerario m aterial q ue faci lita unh a viaxe psíq ui ca; do cami
ño co mo con stru ción ó ca mifi o com o símbolo, do c ulto extern o ó intern o. 

Para empezar, fo¡ o propio C ri sto q uen clixo ele si q ue era "o camiño, a verclacle 
e a vicia" (Xn. 14, 6), imaxe q ue Paul o retoma cand o fa la do "viei ro novo e vivente 
qu e El (Cristo) nos ab riu a través da cortina" (He b. 10, 20). Sa n Pedro, pola s (1 a 
banda, sos tén na súa p rimeira epís tola q ue o cristián debe vivir no mundo coma no 
es tranxeiro , q ue é case co mo cli cir el e viaxe (l Pe 1,1). Pero quen clesenvolve u máis 
o simbolismo do ca miñ o e da vida co mo viaxe fo ¡ quiza is Agos ti ño de H ipona , q ue 
in sistiu en que se vén o mundo non para permanecer nel, senón de paso . Tocios 
es tes precedentes cristalizan na Baixa Idade Medi a na noción de honw viator, 
sendo a vida a vía á qu e alude o adxectivo latino. 

A m orte é viaxe igual cá vici a, e viaxe é tam én a qu e condu ce a ca lqu era meta 
de índ ole espiritual, e sobre es te p res upos to ant ropolóxico e relixioso-teolóx ico 
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asé ntase a peregrinaxe a Santiago ele Compostela; qu er clicir, a condición ele 
viaxeiro, propia do se r humano, o seu status viatori.s, é algo que dende o princi 
pio forma pa rte da hi stori a humana, tanto relixiosa coma profana. En suma, 
pódese afirm ar qu e os camiños anti gos foron un elemento importante na trans
mi sión e tamén na creación el e manifes tac ións cu ltu rais e relixiosas , pero 
a lgú ns deles, co ma o ele Xe ru sa lén , o ele Rom a e, sobre todo , o de Santiago, de 
rn a ne i ra especial. 

A peregrinación: fenómeno histórico 

Analiza r xa que logo es te fenómeno histórico equivale a percorrer un camiño e a 
facer unha peregrinación pola historia da humanidacle. Unha aproximación global 
léva nos a afirmar qu e es te é un dos gra nd es movementos relixiosos de tódolos tem
pos, non en balcl a hi stori a das relixións concede un amplo espacio á praxe pere
gr inato ria. É unh a das expresións antropolóxicas con maior alcance máis alá da 

onFesionaliclacle relixiosa, e pode ser cualificada como un ha parábola da existen
cia do ser humano . 

Paul Ricoeur ó considerar a figura dos "pés" como unha das primeiras represen
tacións pictóricas da humaniclade, comenta que é un símbolo "que clá que pensar". 
Xa Gonzalo de Berceo escribira: "Todos cuantos vivimos y sobre pies andamos 
- aunque acaso en prisión o en lecho yazgamos- todos somos romeros que en un 
ca mino anclamos: es to dice San Pedro, por él os lo probamos. Mientras aquí vivi
mos, en ajeno moramos ; la morada durable arriba la esperamos, y nuestra romería 
solamente cuando hacia el Paraíso nuestras almas enviamos"4

• Pola súa banda, Cal
derón ele la Barca escribía: "Aunque la esclavina tru eque al cortesano vestido, no 
por eso el Hombre deja de ser peregrino, pues la vida es un camino. Que al nacer 
empeza rnos y al vivir proseguimos y aun no tiene su fin cuando morimos'". 

A dimensión antropolóxico-relixiosa do peregrino , do que torn a á súa 
auténtica patria (v. gr. Ulises ), ou do que emprende viaxe p ara visitar os luga 
res sagrados e alí escoitar unha mens axe anovadora e nova para a súa exis
tencia, do "hom e manchado" que ten que borrar a súa vida anterior (a través 
da lustratio da peregrinación) e que asem ade volve á súa casa "no p ap el do 
deus", é común na exp eriencia de tódalas relixións, na s primeiras manifesta
cións do honw re ligiosus e nas máis senlleiras do mundo clás ico greco-roma
no , el e Occidente coma ele Oriente. "El hombre no es es tancia sino andadu
ra , no s una posada sino un ca min o. Ser hombre es avanza r desde el punto 



en q ue un o es lanzado por un trayecto que debe reconocer y as umir a la lu z 
de un proyec to que integre el presente, el p asa do y el fu turo"6

. A vixencia da 
pe regrin axe no eido das relixións é tan antiga coma act ual. Realmente cóm
pre un constante exam e crítico non para conver ter o cris tianism o en paganis
mo, senón p ara facer comp rensible e intelixible a mensaxe cristiá na linguaxe 
da hi storia das re lixións. 

No horizonte da historia, experiencia e revelación bíblica, non só es tá p resente 
a figura do peregrino, cun significado de seu, senón que é acollida es ta ca tegoría 
como unha importante clave para interpretar a condición da criatura. Son moi ricas 
as expresións que na litera tura xudía tratan de definir o home e a muller. Recorda
mos algunhas : imaxe e semell anza de Deus (Xen . 1,27 ; 2,7), carn e, espírito, cora
zón, etc. Dende un carác ter his tórico, as antropoloxías bíbli co-teolóxicas deberían 
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acentuar a ca tegoría do home e da muller, non só como im axe de De us -realidacle 
es tática- senón tamén como semellanza ele E l, gue se vai adguirinclo na peregrina
xe histórica ata acaclar a me ta (a propia semellanza con Deus ): "Sabemos gue , se a 

nosa morada te rres tre -gue vén ser co ma unha cabana-, se cle rrubase , con tam os 

cun ha edifi cación ele Deus , un ha casa ete rna" (2Co r. 5, 1). A criatura é sempre 
peregrino cunha meta cara á plenitucle. A peregrinación é claguela un buscar a 

Deus e un atopalo nun marco cu ltural. "E o mes mo gue antes levámo-la im axe do 
terres tre (o home), tamén leva rémo-la imaxe do celeste" (1 Cor. 15 ,49). 

O Sermón do santo papa Calisto na solemniclacle da transl ación ele Santiago 

Apóstolo fund amenta a peregrin ación dende o comezo da hum aniclacl e, lembrán
donos qu e "tom a el nombre en Adán , continú a por Abraham, Jaco b y los hijos ele 
Israel hasta Cri sto y se completa en Cristo y en los apóstoles"i. Adán é o prime i

ro pe regrino ó que se lle promete , clespois da saícla (caída , p ecado), o regreso 
(promesa). A vid a da primeira criatura non é m áis ca unha p eregrin axe e n espera 

ele tornar ó paraíso definitivo. A antropoloxía do ser hum ano , na sC1 a dim ensión 

hi stóri ca, enxérgase no primeiro Adán. A súa orixe e mail a súa me ta son as clC1 as 

refe re ncias únicas p ara saber gu én é . l es te sentido atopamos innumerabl es evo
cacións do Adán para disíaco e non poucas alusións á caída , saícla e regreso na 

literatura relixiosa e non relixiosa ó loilgo do tempo , de nd e a ta rgúmi ca ata a 

romántica do século XIX (traio á m emori a a T. Mi lton co seu Paraíso Perdido) . 

Seguinclo o fío da tradi ción bíblica, Abel preséntasenos como o mod elo do 
"cid acl án peregrin an te", "peregrino no século e pertenc e nte á ciclacle el e De us, 

predes tinado e elixiclo por graza; por graza peregrino aquí abaixo, por graza cicl a
cl án a lá arr iba" , como di sa nto Agostiño. E mporiso , o más cofieciclo como im axe 

para di gm á tica do pe regrino e da pe regrinaxe é Abraham , gu e sae da súa terra e 
cl eixa a s C1 a pa re ntela para ir lonxe , qu e r clicir, alén do inmediato , do gue un 

co ñece ou posú e; ponse en camiño para saber el e abandono e clesprenclemento ; 
cliríxese a unh a terra onde ha a top ar o prometido ; confía en gue non será aban
don ado , m alia se ntirse exten uado e canso ; vai oínclo o seu D e us e el e E l sempre 

apre ncl encl o; e, coa súa fami lia, sabe acoiler ós cl e mais. Os en viados por De us 
so n hóspecles do pe regrino el e E l, gue nun relato xenesíaco di: "Vaite da túa 

te rra, da túa pa tria , do te u cla n, á te rra gue e u che mostrarei" (Xe n. 12,1 ), e é 

as í pioneiro no tra ta mento do tema da fig ura do peregrino. Sería fermoso facer 

unha lectura da coñecida icona da Trinclade el e Rublj ev á luz dos concep tos ele 
peregrin o e pe regrin axe . O autor da Carta ós Hebreos a partir el e ag uí e labora 

unhas das m áis be lid as representacións teo lóxicas da peregrinación cri s ti á : 
"Deus chamou a Abra ham , e es te, movido pol a fe , obecleceuno, saíndo para un 

Escu ltura de sa nta Isabe l de Po rtuga l con hábito de pe regrina. 

Séc ulo XVl 11. M useo das Pe regri nac ións, Santi ago ele Compos te la 
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lugar que había de recibir en posesión, aínda que saíu sen saber a onde ía. Movi
do pola fe, emigrou á terra prometida , como se fos e terra allea, habitando en 
tendas ele campaña con Isaac e Xacob, herdeiros da mesma promesa. A verdacle 
é que agarclaba aquela ciclacle con bos cimentos, da que o arquitecto é cons
tructor é Deus" (I-l eb. 11,8-10). Na actitude peregrinante do home de fe sobre
sae a esperanza como elemento dinámico da existencia. O que espera, forzosa 
mente é peregrino , e así, o auténtico espírito cristián cles te acolle , dende a pro
fecía na historia , a manifestación total ele Deus na persoa do seu Fillo encarna
do. Tódalas escenas da vida de Abraham son unha descrición da experiencia do 
peregrino ; non en balde, na posterior tradición bíblica , tanto do Antigo coma do 
Novo Testamento , tivo unha gran forza esta imaxe de Abraham, como reflicten 
os libros sagrados e a mesma liturxia da Igrexa. 

É no tempo dos profetas cando a volta de Babilonia esperta de novo a espiri
tualidade da peregrinación , da que se senten parte integrante as criaturas e os 
pobos , como clemostra a abundante riqu eza dos es tuclos escriturísticos que ana
lizan estes aspectos. Nestes momentos a conciencia clun pobo ele peregrinos fai 
que cobre unha importancia de primeira magnitude a institución ou evento dos 
anos santos , que por santos son xubilares. O ]obel é un instrumento musical que 
axudaba a orientarse para seguir cara acliante no camiño da promesa , co seu son 



xubiloso animaba os pasos lentos e cansos do peregrino, e no noso momento his
tórico tamén precisamos seguir percibindo o seu eco. A finalidade do Ano Xubi
lar era a conversión de costumes con claras repercusións sociais, facer gustar o 
repouso do espírito: "a emancipación de tódolos habitantes necesitados de libe
ración; buscar que a verdade refulxise por riba da mentira , e que non houbese 
abuso no cultivo da terra nin no cultivo (c ultura) do home". "O ano xubilar debía 
devolver a igualdade entre tódolos filias de Israel" porque só a Deus ll e corres
ponde o señorío sobre todo o creado. 

A historia dos ritos de peregrin axe nas distintas relü::ións expresaría a arela da 
humanidade de "buscar" e "encontrar a Deus". Non obstante, unicamen te a adora
ción do seu Filio feito carne é a satisfacción plena desa arela , e por iso a fin da pere
grinación, pois , a dicir verdade, a esperanza que es tá no fondo de todas elas cól
mase, non mediante o feito de que o ser humano atope a Deus , senón de que Deus 
en Cristo veu, peregrinou ata o home. 

O Novo Testamento reco lle a espiritualidade do peregrino véterotestamen
tario levá ndoo á súa plenitude. É no tempo do Verbo de Deus feito carne e en 
El mesmo, fonte e culminación das verdades xa indicadas , onde descubrimos a 
grandeza da vocación da persoa, a meta a onde foi chamada e a importanci a dos 
tempos no seu peregrinar. En Cristo, Deus peregrino no medio dos seres huma-

Cántiga C LXXX IX. 
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nos e co n e les, ilumínasenos o se r e a exp e
ri e ncia de toda persoa. É "o camiño , a ve rda
de e a vida, e n gu e n os homes atopa n a pleni
tude da vida reli xiosa e e n gue n D e us recon
cilio u tódaJas co usas con sigo"ª. Cri sto como 

peregrino , n a s li a dim e nsión teolóxico-trinita
ria, é o Ve rbo gu e sae (ex itus) do Pai para vol
ve r (red-itus) ó Pai , gu e "con ser de condición 
divina, non se aga rrou cobizosam ente á s li a 
ca tegoría ele D e us; se nón gue se espiu do se u 
rango, asumiu a condición ele e scravo ; fíxose 
un h ome norm al e presentouse co ma tal" (Fil. 
2,6 -7) p a ra conducirnos á M eta . D e us mes m o 

previra un re torn o seguro dándonos ó se u pro
pio Fili o por ca miño. "El C ri s to-Dio s es la 
pa tr ia a dond e va mos; e l C ri sto-hombre es el 
camin o p or donde vamos . Van10 s a él y vamos 
por é l. ¿C ómo te me r extraviarnos?"9

. Cristo 
como pe regrino n a s lia vida morta l é a hi stori a 
ele D e us en ca rn ado e es ta é unh a p eregrin a
ción du ra nte a cal se revela o designio do 
amor e a mi se ri cordi a ele D e us sobre a hum a
nicl acle . E n luga r clun fal a r ele D e us a partir do 
hom e, ábrese p aso un fa la r ele El a p artir da 

s(ia vincla e p eregrin axe a noso ut ros. A viaxe ele Xes (1 s el e Naza re t a Xe ru sa lén é 
unha peregrinaxe n a gue se manifes ta es ta rea liclacle cont ras tada na p arábol a do 
fili o p ródigo : o gue re torn a e clesco bre no se u ca mifi o cá l é a s li a auté nti ca ver
dade e realidade; na p arábola do bo sam aritano, e n a da ovella p erdid a e a to
pacla , e tc. 

Nes te contexto referírnon os á p asaxe p ara di gmáti ca do Evanxeo gue no s 
narra a ida ele dous dos discípul os ele Xes li s: a viaxe a aldea el e Em a (1 s . A es tes 
preséntase lles C ri sto corn o p e regrin o gu e esc la rece o significado do gu e acon
tece u en Xeru salé n e lles axucl a a ler correc tamente as Esc rituras . N on é es tra
fi o g ue tanto a litera tu ra coma a arte valorasen a dim e nsión el e p e regrino el e 
Xesli s cos se us discíp ulos el e E mali s; ós g ue fuxía n cl evó lve ll es a memoria e a 
ve rd acl eira inte rpre tac ión da historia . U n dos mell o res ca e! ro s el e Caravaggio 
ace rta canel o ll e coloca a un de E rn a li s a cun c ha do p eregrin o . (C f. Cadro n a 
1 ational G a lle ry de Londres ) . 



Nos prim e iros pasos do c risti ani smo , tóclolo s esc rito s apostólicos cl e ixa
ron p ega das da espiritua licl a cl e re fl ec ticl a n a exp e ri encia do p eregrino. A 
D·idaché e o Pseudobernabé tes temufian a hospitalicl acl e e o valor qu e es ta te n 
para a eva nxelización; o Pastor el e H e rm as conte mpla a exis tenci a como 
unh a p eregrin axe á proc u ra das respostas ás gra nel es pregunta s; Ign ac io ele 
Antioq uía converte a súa ida a Rom a nunha peregrinación cara ó m ar tirio , 
cara ó triunfo. É a imaxe da Igrexa qu e peregrina en cada lu ga r e qu e es tá el e 
p aso cara a unh a terra mell ar. A epístola a Diogn e to e ntencl e que a vid a do 
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cris tián require a conciencia da provisionalidade en que vive o peregrino: 
"Habitan nas súas propias patrias pero como forasteiros; toman parte en todo 
coma cidadáns e todo o soportan como estranxeiros; toda terra estraña é para 
eles patria, e toda patria , terra estraña". Sería prolixo facer un percorrido por 
toda a litera tura dos tres primeiros séc ulos do cristianismo, os padres apos
tóli cos e os grandes apoloxis tas, pero a simple alusión pódenos servir para 
unha lec tura da primeira Gran Tradición baixo o prisma da espiritualidade 
do peregrino. 



Será oportuno non esguecer neste horizonte o risco permanente da tentación 
gnóstica, cuxa concepción privilexia a peregrinación de carácter espiritualista. Á 
sombra das grandes visións platónicas o máis importante é o espírito e non a 
carne; é dicir, a creación visible; consecuentemen te tras esta visión agóchase 
unha depauperación do creatural, da natureza e a historia. Pola contra , a expe
ri encia do pe regrino valora a natureza e a historia, sen as cales non hai posibili
dade de sacramento. "El mundo es tá , sépalo o no , impregnado de gracia; ningún 
ser humano es desgraciado"'º. As realidades naturais son epifanías de Deus , aínda 
qu e non por iso de ben ser adoradas , porgue iso nos levaría á idolatría. Ó apoiar a 
experiencia do home peregrino saliéntase que o ser humano está aberto á sacra
mentalidade e se coloca nas antípodas da desencarnación. A concepción cristi á 
do home como peregrino fundam éntase na encarnación, mediante a cal, en 
carne, o home ábrese ó Creador", saborea a realidade creatural e experimenta a 
salvación . A visión cristiá, pois, va lora a realidade da persoa que nace, camiña, se 
fai na historia, descobre, experimenta o que Deus vai facendo na súa historia el e 
camiñante ata chegar ó final da meta. Ser peregrino , como parábola da existen
cia humana, é saber de ónde vimos, cómo irnos e cara a ónde camiñamos ; é vivir 
acorde con estas preguntas fundamentais para toda persoa. 

Un exemplo de peregrinación na antigüidade tardía é Egeria, que no se u Dia
rio de viaxe deixou testemuño da busca de lugares sagrados , do descubrimento 
da historia da salvación no pasado para coñecer e celebrar as niagnalia Dei na 
creación . Moitos son os itinerarios relixiosos que sinalan a forza da peregrina
ción nestes séculas, aínd a canelo non falten voces (coma as de san Xerónimo ou 
san Gregario de Nisa) que gueiran corrixir as desviacións da praxe peregrinato
ria . Se atendemos ás fontes literarias tamén moi axiña naceron interpretac ións 
equivoc adas do auténtico sentido des te fenómeno. 

As peregrinaxes medievais e as qu e xorden en épocas máis recentes está n en 
continuiclacle cos modelos anteriormente descritos e oriéntanse a Xerusalén, 
Roma e Santiago, e esta última recolle, en certo modo , o máis requintado das 
outras clúas . Así o recoñecía Dante, dicindo que só é peregrino o que vai á Casa 
do Señor Santiago. "Peregrinar es mucho más que un deporte , mucho más qu e 
una aventura , mucho más que un viaje turístico , mucho más que una ruta cultu 
ral a través de monumentos admirables, tes tigos silenciosos ele una historia sec u
lar. Sin negar el sentido específico de los motivos indicados, la peregrinación 
posee un alma humana y cristiana, amortiguada la cual pierde su íntima elo
cuencia, su llamada a desperezar el espíritu , su capacidad fraternizaclora el e hom
bres y pueblos. Sin alma el camino sería una realidad inerte"12

• 
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A peregrinación xacobea 

Xa é máis ca co ñecida a i:nventio da tumba de Santiago o Maior no ocaso do pri
meiro mil enio no extremo do noroeste hi spánico. Os séc ulas VI e VIII serviron de 
hmiar a es te gra nde aco ntecemento: "El Camino de Santiago que conduce a la 
Tumba del após tol Santiago, en la ciudad que lleva su nombre, Santiago de Com
postela, en el F inisterre galaico, desde los puntos más diversos de España y de 
E uropa ha vuelto a cobrar inu sitada ac tu alidad en los últimos años . El número de 
peregrinos que lo recorren al t radicional es tilo de la venerable peregrinación medie
val, junto a aquellos qu e lo hacen valiéndose de los medios modernos de locomo
ción , crece constantemente"13

• 

Neste Carniño , consec uencia da peregrinación , nace Europa, ó abeiro e á som
bra dos que teñen como meta da súa viaxe a tumba do Apóstolo en Santiago. Hoxe 
sabern os qu , no sécul o IX, non só chego u Codescalco, bispo de Pui, á cidade que 
no XI se denominaría Compostela, senón que ternos constancia de que anterior
mente peregrinos do sur de Alemaña emprenderon a súa viaxe ata á fi sterra galai
ca , coq ue as rutas, antes ro manas, comezan a ser cristiás . 

O viaxeiro xacobeo, dende o comezo da peregrinación , asómase ó horizonte co 
modo, se cadra o máis católico de todos, de expresar a antropoloxía cristiá. Sostido 
pola chamada do Invisible 14

, déixao todo, antes de partir fa i testamento , recibe a 
beizón da lgrexa e , sen seguriclade material, lánzase ó Carniño para experimentar a 
providencia - que non es tá lonxe de un canel o pide perd ón e expía os se us pecados
e, des te xeito , poder atoparse coas pegadas tanxibles da apostolociclade no lugar 
onde se depositaron os res tos do primeiro apóstolo mártir. 

O peregrino a Santiago, cos olios pos tos na meta -lugar onde repousa o Apóstolo
é capaz de afrontar tódolos perigos, pasar fame e sede, frío e nudez, penalidades e tra
ballos, así como tamén ele acoller os gozos do Camiño. A peregrinación é un verda
deiro progra ma ele rexeneración e está íntimamente ligada á solidariedade como nolo 
revelan os seus símbolos: o bordón , o fa rdel e a vieira . En todo caso, a tradición apos
tólica é o imán que atrae ó peregrino e que o fai emprender o camiño da vida. 

O Codex Cal.iv\'. frn:us, primeira guía de peregrinos ele Occidente , descríbenos ó 
xacobeo coma o máis carac terístico dos cristiáns que visitan es tes lugares . Á luz 
deste Códi e - cuxos ecos podemos percibilos nos frescos ele Santa María en Cos
meclin e nas bibliotecas romanas , na Vaticana e na Valicelliana- é posible fa cer un 
retra to do que viaxa a Compostela. Os relatos do texto, como sinal luminosa para 
os peregrinos, convidan a recrear o panorama da Europa medieval, a diversidacle de 
camiños , as constru ció ns relixiosas e civís , o culto e a asistencia hospitalaria, a 



música e a litera tura, e, detrás de todo isto, pódese contemplar ós v:iaxeiros xaco
beos, recibidos na fis terra de Santi ago, e q ue parti ran dos máis remotos lu gares do 
mundo claq uela cofi eciclo. "A es te lugar vienen los p ueblos bárbaros y los qu e habi
tan en todos los climas del orbe ( ... ) Cau sa alegría y admiración contemplar los 
coros de peregrinos al pi e del altar venerable ele Santiago en perpetua vigilancia: los 
teutones a un lado, los francos a otro, los italianos a otro; es tán en grupos , ti enen 
ciri os ardiendo en sus manos; por ello toda la Iglesia se ilumina corn o con el sol en 
un día claro. Cada uno con su s compatri otas cumple individ ualmente con maestría 
las guardi as . All í pueden oírse diversi dad ele lenguas, diversas voces en idiomas bár
baros; conversaciones y cantinelas en teutón , inglés, griego y en idiomas el e otras 
tribus y gentes diversas de todos los climas del munclo"1

' . É máis tentador traer á 
memoria os diarios dos peregrinos á tumba ele Santiago para ver o q ue pensa ban , 
atopaban , pedían , sufrían ou gozaban . Non sería outra cousa q ue volver abri r os dia
rios humanos dos crentes ele outrora que es tán nos ali cerces da nosa cul tura cris
tiá. Neles consérvase a espiritualiclade do honio viator. "O estilo peregrin an te é algo 
profundamente enraizado na visión cristiá da vida e da Igrexa"16

• 

Sanliago peregrino. 
Ca. 1500. 
Museo das Peregrinac ións, 
Santiago de ComposLela 
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A afluencia ele peregrinos ó longo dos séculos fo¡ constante dende o primeiro 
momento. No ano 11 22 o papa Calisto concedíalle gracias xubilares á Igrexa com
postelá que se adiantaba así á romana na celebración dos anos santos. A basílica de 
Compostela, que endexa mais se pechara ós seus visitantes -como subliña o Codex 
Cal-i.xt-inus "las puertas ele es ta basílica nunca se cierran , ni ele día ni de noche; ni 
en modo alguno la obscuridad ele la noche tiene lu gar en ella; pues con la luz 
espléndida el e las velas y cirios , brilla como el meclioclía"1

' - en lembranza da cicla
cle celeste da Apocalipse, abriu un ha porta, a Porta Santa, como símbolo dun tempo 
ele graza e perdón no Ano da gran Percloanza . 

Este Ano Santo Xubilar 2004, o primeiro do terceiro milenio e nos tempos da 
moclerniclacle, é un ha chamada a recuperar o conticlo esencial -en clave de evanxeli
zación- da antropoloxía católica. Non hai que esquecer que un dos máis duros ata
ques ele Lutero recaeu sobre a peregrinación a Compostela; o berro antixacobeo da 
refoma protes tante entrafiaba unha crítica á antropoloxía católica. Nun momento en 
qu e o proceso iniciado no séc ulo A.'VI non culminou, córnpre salientar as climensións 
antropolóxicas de carácter ca tólico que se encerran na mensaxe do peregrino: a bon
dade da creación e da criatura; a ameaza e consecuencias do pecado; as posibilida
des que ten o ser humano para ser sandaclo, convertido, percloado; a presenza da graza 
na creación imperfecta, que está en camiño de chegar á plenitude. O home, peregri
nando, é fiel a si mesmo, aíncla que non consiste a graza da viaxe en acadar a felici
dacle terrea, senón en vivir en Cristo. O Camifio faise con esa seguriclacle que só clan 
as cousas vicias ele Deus. Constatar a amplitucle inusitada da peregrinaxe a Santiago 
de Compostela dende os seus inicios no séc ulo IX, durante o Medievo, e mesmo en 
períodos amplos da época Moderna, aíncla que labor arduo, non é imposible . Tam
pouco o é entender o seu devalar a partir da Revolución Francesa, á que seguiron as 
guerras e revolucións, que durante tocio o século XIX tiveron un efecto disuasorio 
para que a xente non emprenclese a peregrinación, e a todo isto sumouse a fin do 
Antigo Réxime e a desamortización eclesiástica . O peregrino, para chegar a Santiago, 
precisaba aloxamento, alimento e, ás veces, asistencia médica. No Antigo Réxime a 
Igrexa clesernpefi aba un papel fundamental na atención ós pobres, enfermos e pere
grinos , pero a desamortización eclesiástica erosionou a súa base económica e contri
buíu ó aba ndono ele mosteiros e hospitais. Sen tei to nin comida gratis ou a módico 
prezo, a peregrinación clei,'<aba de ser accesible para o pobo e a súa decadencia duran
te o séc ulo XIX ten unha e;...'Plicación comprensible. 

Foro n millóns os cristi áns anónimos qu e, na soidacle da peregrinación e das 
súas incontab les penalidades, cl éronll e vida e protagonismo ó Camiño qu e ver
tebrou a realicl acle de E uropa. Hoxe coma onte "Santiago é a tencla do encontro , 



a meta da peregrin axe, o signo eloc uente da Igrexa peregrina e misioneira, peni
tente e camifi ante, orante e eva nxelizadora, anunciand o a cru z do Sefi or ata gue 
volva . Compos tela, lar espazoso e de portas abertas, q uérese co nverter en foco 
luminoso de vida cristiá, en reserva de enerxía ap ostólica para novas vías de 
evanxelización , a imp ul sos dunha fe sempre moza" 18

• A memoria do pasado, o 
realismo do presente e a esperanza do futu ro son as fibras coas gue ternos gue 
ir tecendo a túnica da nosa existencia cristiá . "O home é pregunta que non cesa, 
un abraio absoluto ante a rea lidade, unh a esperanza indes trutible . Pregunta, 
abraio e esperanza constitúeno en camifiante gue impertérrito alanca cara ó seu 
destino". O peregrino, en canto que rexei ta "centrarse en si mesmo", pretende 
es tablecer unha comn1unio verti cal e horizontal, atopar o se u centro na com uni
dade con De us e - ligado a isto- cos irmáns. 

O peregrino no Camifio aprende, contempla e vive; volvendo ensina como teste
mufia o que viu, oíu e viviu . Non esguezamos gue estamos obrigados a conquistar a 
herdanza recibida. A peregrinación xacobea é unha chamada á esperanza cristiá, que 
non é un inxenuo optimismo baseado no cálculo de probabilidades, e que debe resoar 
dende a Casa do Sefior Santiago, mirando "cara arriba" e camifiando "cara adiante". 

N otas 

Cf. ORTEGA Y GASSET, J., La idea de princi
pio en Leibniz )' la evolución de la teoda 
deductiva, Buenos Aires, 1958, pp. 190- 194 

2 Ibídem, pp. 193 s. 

3 Guerra das Galias, Lib. Vl , 17 

4 BERCEO, G . DE, Milagros de Nuestra SeFíora, 
ed. D. Devoto, Madrid, 1988, p. 21. 

5 Cit. por H rnRAN , L.M., Mariología poética 
espmiola, Madrid , 1988, p. 913. 

6 GONZALEZ DE CARDEDAL, 0., La entrafía del 
cristiaiúsnw, Salamanca, 1998, p. 306 . 

7 Liber Sancti Jacobi. Code,,-x: Calixúnus (trad. 
De A. MO RALEJO, C. TORRES, ] . FEO), 
Pon tevedra, 1992, p. 207. 

8 Concilio Va ticano II, Nostra Aet:ate 2. 

9 GONzALEZ DE CARDEDAL, O., La entraíia . 
Op. C it., p. 31 O. 

1 O Ru1z DE LA PEÑA, J. L., Crisis J' apología ele la 
fe, Santa nder, 1995 , p. 272 . 

l l "Quera espertar en ti unha profunda admi
ración da creac ión, para que ti, en todo 
lugar, co ntemplando as plantas e as fl ores 
sexas presa du nha viva lemb ranza do 
Creador''. SANTO AMBROSIO, I-fexaemeron, 
VI, l. 

12 BLAZQUEZ PÉ l~EZ, R., "Dimensión antropo ló-
gico- reli giosa de la pe regrinac1on , 
Composte la 6 (1995 ), pp. 8-9. 

13 "El Carnina de Santiago". Un Camino para la 
peregrinación cristiana. Cart:a Pastoral de los 
Obispos del Camino de Santiago en Espafía , 
1988, p. 5. 

14 Liber Sanc t:i Jacobi , pp. 242 ss. 

15 Liber Sancti. Jacobi, pp. 199-200. 

16 JUAN PABLO ll , Homilía no aeroporto de 
Lavaco lla o 9 de novembro ele 1982. 

17 Liber Sancti Jacobi, pp. 200-20 1. 

18 ] UAN PAB LO ll , Alocuc ión na Praza do 
Obradoiro, 19 de agos to ele 1989, durante a 
celebración do rito do peregrino. 

49 





Pensando o turismo. 

A peregrinación e o turismo cultural a Compostela 
José Leira López 

O turismo cultural como fenómeno socioeconómico 

As definicións que se adoitan realizar, de modo xeral , acerca do turi smo son num e
rosas e variadas. Óscar de la Torre expón a seguinte: "O turismo é un fenóm eno 
social que consiste no desprazamento voluntario e temporal de individuos ou gru 
pos de persoas que, fundamentalmente por motivos de recreación, desca nso, cul
tura ou saúde, se trasladan do seu lugar de residencia habitual a outro, no que non 
exercen ningunha ac tividade lucrativa nin remunerada, xerando múltiples interre
lacións de importancia social, económica e cultural". 

Manuel Ortufio, nunha intervención no Máster en Xes tión de Bens Culturais e 
Patrimonio da Universiclade da Corufia, afirmaba que o turismo é, fund amental
mente, unha experiencia humana, individual ou en grupo e que ten unha serie de 
contidos diversi fi cados: recreativos (entretemento, diversión e pracer), ele descan
so (ruptura dos ritmos obrigados e cotiás da ocupación e o traballo, así coma das 
presións sociolóxicas do medio habitual), de saúcle (busca de repouso, curas de 
augas , centros asistenciais, atraccións distintas), relixiosos (ac udir a polos ele atrac
ción relixiosa, as peregrinacións), ou culturais (múltiples e variaclísimas formas de 
cultivo persoal, educación e formación, goce das belas artes, aproveitamento dos 
elementos patrimoniais presentes no territorio). 

O turismo fo¡ nas últimas décadas un dos fundam entos básicos da economía de 
moitos países, e distintos indicadores amosan qu e o incremento des tas ac tividades 
proseguirá, e a maior ritmo . 

Os cambios que se es tán producindo nas sociedades inclustriais avanzadas 
conelúcennos a ratificar que aumenta considera blemente o número de persoas 
con intencións ele viaxar, e isto é posible pola conxugación elunha eliversielaele ele 
factores , como o incremento e a consolidación dos períodos de vacacións paga 
dos, unh a maior fl exibilidade no horario ele traballo , a incorporación da mull er 
ó mercado laboral , o atraso na idade el e contraer matrimonio e ter fillos, a maior 

Un rito, un xesto, un sentime nto, un recorclo 
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porcentaxe de adultos solteiros, o envellecemento 
da poboación ou unha mellar calidade de vida. 
A todo iso úneselle o coñecemento previo dos dis 
tintos países a través dos medios de comunicación 
de masas e o notable incremento da industria turís
tica que nos amosa deseguido as numerosas e dis
tintas posibilidades de viaxar. 

Asemade, obsérvase que nestas sociedades 
inclustriais avanzadas se levou a cabo un enorme e 
extenso proceso educativo e, en consecuencia, as 
persoas teñen uns niveis de formación cada vez 
maiores, o que leva a un consumidor de turismo 
máis experto e, xa que logo, máis esixente fronte ós 
produtos que se lle ofrecen. E así pódese compro
bar cómo se incrementa o número ele xente que 
non se contenta co descanso, a praia , o sol e maila 
festa, senón que demanda unha serie de bens e 
actividades que pertencen claramente ó eido da 
cultura e do patrimonio2

• 

O profesor Manuel Castells afirma que "a cultu
ra non é soamente o que se recibe empaquetado, en 
certa forma , baixo a etiqueta cultural, senón que a 

. cultura tende a ser a expresión simbólica dunha 
cliversidade de centros de emisión"2

. Frecuentemente pódese observar que a cul
tura pasa a ser o que os centros museísticos, os medios de comunicación ou os 
artistas, literatos e outros creadores din que é. Na actualidade, esta visión tradu
ciuse en defender que os bens culturais e mailo patrimonio comportan unha rica 
diversificación (en moitas ocasións difícil de etiquetar) que conduce a reflexio
nar sobre os recursos que, logo dunha coherente planificación, se poden conver
ter en produtos dun turismo cultural. E todo iso dende a comprensión deste 
recurso como aquel que está inscrito nun conxunto de bens e servizos que inte
gran unha oferta turística, e que , pola súa banda , está presente nun escenario de 
relacións que constitúe o marco turístico, poñéndose á disposición duns posibles 
usuarios que establecen a demanda . 

Unha vez delimitado o ámbito conceptual no que o recurso cobra sentido nos 
espazos de desenvolvemento socioeconómico e patrimonial, cómpre levar a cabo 
unha reflexión acerca do feíto de que isto non é sinónimo de produto turístico, 

A frecha amare la, 

novo símbolo da 

vitalidade do Cam ino 
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senón que, pala contra e seguind o a proposta defendid a por Manuel Ortuíio , 
haino que entend er como o rec urs o e servizos (transportes, aloxamento , res tau
ración , asis tencia, seguros, anim ación, e tc .) que se organizan, artic ulan e elabo
ran de tal xeito que permiten a súa com ercialización e e mpaq uetamento (e n 
moitas ocasións por med iación dun operador), co fin el e ser pasto, a través do 
mercado , á disposición dos se us potenciais u suarios, cunha fin alidade de goce e 
aproveitam ento turístico. 

Es te procluto turístico inclC1e na súa composición bens e va lores de carácter cul
tura l e pretende uns obxectivos específicos e concre tos ele vive ncias, eA.'Periencias 
e prácticas nes te ámbito. 

Daq uela, é lóxico que o cidadán das sociedades industriais ava nzadas, cun nivel 
formativo q ue, como dixemos , se incre me ntou notablemente, aspire a unha oferta 

turística que ll e permita explora r nos bens culturais e o patrimonio do territorio e 
as xentes qu e visita. Se cadra é un dos beneficios psicolóxicos que obtén e desexa 
rexistralos na súa memoria, no seu almacén de cofi ece me ntos. 

Os datos da Organización Mundial do Turismo revelan que as ciclades hi stó ri 
cas, con importantes obras de arte, ou que so n patrimonio da humanid ade teíien 
unha forte demanda turísti ca que aumenta ano tras ano. Os mu seos , o folclore , os 

f\ ca tedral el e Sant iago 
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monumentos, os xardíns, a artesa nía, a gas tronomía, o baile ou a música sempre 
es tiveron presentes no paquete turístico que se ofrecía, pero, en moitas ocasións , 
clun xeito complementario, de carácter optativo e prezo á parte . Hoxe existe un 
turismo consolidado no qu e o patrimonio e mailos bens culturais son os principais 
elementos de atracción. 

Todo isto conduce a pensar nunha forma de planificación social que consiga 
unha posta en valor dos recursos culturais e patrimoniais para acadar a sl"ia trans
formación nun conxunto de produtos atractivos, que se artic ule mm proceso de 
crecemento e desenvolvemento baseado nunha racionalización da oferta turística . 

Dentro desta mesma liña, e recollendo o espírito da Conferencia das Nacións 
Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento, a Organización Mundial do 
Turismo elaborou a súa propia "Axenda 2 1 para as Viaxes e Turismo". Dela des
préndense os principios dun desenvolvemento turístico sustentable: 

1. Os rec ursos de tipo histórico, cultural, natural ou doutro aspecto hanse con
servar para a súa utilización no futuro, ó tempo que a sociedade ac tual se 
beneficia dos mesmos. 

2 . O desenvolvemento turístico hase formular e xestionar de xeito que non oca
sione graves problemas ambientais e socioculturais nas áreas turísticas. 

3. As caracterís ticas ambientais da zona turística hanse manter e mellorar, 
sempre que sexa necesario . 

4. Deberase manter ós visitantes plenamente sati sfeitos, para que , deste 
modo , os lugares de des tino do turismo conserven o seu poder comercial 
e atrac tivo. 

5. Os beneficios derivados do turismo han recaer en toda a sociedade. 

Algunhas claves para unha socioloxía das peregrinacións 

Tódolos es tudos sobre o Camiño de Santiago coinciden en sinalar que se trata dun 
fenómeno que implica unha enorme repercusión social. Semella claro que, á marxe 
das crenzas relixiosas ou a carón delas, existe unha ruta percorrida durante moitos 
séc ulas por unha gran cantidade de viaxeiros que se encamiñaban a Compostela. 
Es te feíto implicou toda unha serie de repercusións de índole extrarrelixiosa (artís
ticas , económicas , políticas, urbanísticas, etc. ). Todo isto orix:inou unha serie de 
teses explicativas que o profesor Álvarez Sousa resume nas seguintes : 



a) Tese ontolóxico-exis tencialista: Nace dunhas crenzas que motivaron o des
prazamento de milleiros de persoas. Baseándose nela, os peregrinos deben 
de sentir unhas experiencias sempre semell antes e inmutables . 

b ) Tese historiográfi ca : O Camiño de Santiago é un conxunto de datos ac u
mulativos . Trátase de analizar a continuidade que se produce entre dis
tintos fe ítos . 

c Tese do desencadeamento: Baseada na acción de persoas singulares. Apa
recen unha serie de acontecementos protagonizados por certas persona
xes illadas. 

d) Tese da instrumentalización polos poderes relixiosos : Vén dada por unha 
certa necesidade da Igrexa de introdu cir o seu poder na sociedade. Con es te 
obxectivo inventarían os fundamentos do culto xacobeo e, des ta forma, a 
Igrexa influiría na vida e no goberno civil, do tando á sociedade dunha nova 
cosmogonía afín ós seus intereses . 

e) Tese da instrumentalización da relixión polos poderes políticos: A relixión 
sería aproveitada para acadar obxectivos político-sociais vinculados , en prin -

Son moitas as Facetas 
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A praza do Obradoiro , 
imaxe dunha 
ansiada meta 

cipio, ós ideais da Reconquista. A peregrinación , xa 
que logo, é concibida como un elemento aglutinador 
do esforzo político-social dos poderes civís3

. 

Sen menoscabo do qu e ac hega cada unha des 
tas teses, resulta posible repensar es te fenómeno 
dend e unha perspec tiva xené tico-es truturalista . As 
peregrinacións en xeral , e a qu e chega a Compos
tela en particular, van es tar totalmente vinculadas 
á es truturación dunha sociedade que dá conta do 
proceso de construción social do fenómeno das 
peregrinacións e da forma que se vai adoptando en 
cada momento , e irá variando segundo cambian os 
modos de practicalas, a es trutura da sociedade e as 
organizacións encargadas de promover o Camifio 
e, ó mesmo tempo , segundo as conclicións sociais 
el e existencia . 

No discurso social das Asociacións de Amigos 
do Camifio es tán presentes os se us fins específi
cos, como son a conservación, defen sa e revitali
zación da ruta ; a promoción , conservación e recu
peración do patrimonio cultural e artístico; o 
fomento do es tudo sobre o Camiño e as peregri-
n acións ; o establecemento de re lacións con 

ou tras asociac10n s e organismos públicos e privados para lograr accións en 
prol das p eregrinación s e do Camifio5

. 

Se analizamos a que conduce a Santiago, que constitúe o obxectivo central das 
asociacións e a súa propia xénese, obsérvase no seu discurso social que, para as 
Asociacións ele Amigos do Camifio ele Santiago, unha peregrinación é moitas cau
sas á vez: unha manifes tación de fe, xa qu e o peregrino inicia o Camiño pensando 
en chegar á tumba do Apóstolo; un contacto vivo coa natureza; un bo exercicio no 
que se combinan , harmoniosarnente, o corpo e mailo espírito; o goce da vari edade 
e da riqueza cultural que marca o Camiño; a amizacle e solidariedade entre os pere
grinos; ou a imaxe da nosa propia vida, unha rememoración , un camiño cara ó noso 
interior e cara a Santiago. 

Daquela , as peregrinacións non son un feíto illaclo , senón un subapartado 
clun sistema máis amplo que é a socieclacle. Unha análise sociolóxica débese 
centrar nas distintas funcións que cumpren as peregrinacións e nas interpre ta-



cións que delas se realicen. As función s podémolas es tudar, seguindo a análise 
de Honw peregrinus, asociadas ás seguintes frontes: 

Necesidades humanas : Liberación da vida cotiá e entrada no mundo espiritual, 
o que implica vantaxes para a saúde física e mental. 

Social: Nunha sociedade baseada no individualismo e na fa lta dunh a relación 
cara a ca ra , a peregrinación desempeña un claro papel de comunicación. Ademais 
créanse organizacións que axudan a fomen tar a cohesión social. 

Cultural: O Camiño de Santiago serviu, ó longo dos séculos, como vía de tras
fego de ideas, es tilos artísticos e diversos elementos culturais. Hoxe en día es tá 
declarado Primeiro Itinerario C ultural Europeo. 

Económicos: A peregrinación leva aparell ado un movemento de persoas, o qu e 
produce un cons umo de servizos e unha dinamización económica plasmada, por 
exernplo, en novas infraes truturas para os concellos que atravesa. 

Políticos : Noutrora serviu de catalizador para a unión dos cristiáns fronte 
ás invasións e na ac tu alidade pode des empeñar un papel na integración po líti 
ca europea . 

Relüáosos: Ás organizacións relixiosas confírelles poder na socieclacle e ós pere
grinos conclúceos por unha vía de meditación na espiritualidade, tan esquecicla no 
mundo , onde predomina o apego ás cousas materiais. 

De realizarmos un repaso a estas función s das peregrinacións, e aplicánclolles ás 
mesmas o turi smo , póclese advertir que practicarnente non varían nos seus ele
mentos fundarnentais. Se cadra o único cambio notable sería no compoñente reli
xioso, que haberá que relativizar, dado que determinadas formas de turismo , corno 
o denominado ecolóxico ou da natureza, convidan tamén a afondar nuns determi
nados factores que inciden directamente na espiritualidade. 

A peregrinación a Compostela e o turismo cultural 

Na ac tualidade as peregrinacións non se poden considerar á rnarxe da práctica 
turística. As rnotivacións das persoas que transitan o Camiño de Santiago, e non 
digamos claquelas que, sen percorrelo, se achegan a Compostela, son moi varia
das. Aínda nos casos nos que os motivos principais da peregrinación sexan reli
xiosos, na forma ele levala a cabo hoxe reflíctese clara mente a influ encia do 
turismo. Este tipo ele peregrinos reclama, corno o viaxeiro en xeral, a visita a 
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monumentos e conxuntos histórico-artísticos, o contacto cunha natureza ben 
co idada, uns aloxamentos axeitados, un s recordos artesanais para levar ó lugar 
de procedencia , etc. En moitos aspectos, logo, o que demandan uns e outros é 
coin cidente en gran medida. 

Non lle corresponde a esta análise establecer con rigor científico a separación 
diáfana entre os actores do seguinte esquema: Peregrino auténtico - Peregrino 
ritual - Turista cultural - Turista ele masas. Quizais as divisións non sexan dema
siado claras e exista unha enorme polución entre os diversos tipos . O que si se pode 
observar é que todos eles están unidos por un interese cara ós principais elemen
tos patrimoniais e culturais das vilas do Camifio e ele Compostela. Tamén cómpre 
sali entar que, nos máis dos casos, realizan na capital galega os mesmos rituais, agás 
aqu eles estritamente relüciosos. Mesmo no feíto ele recoller a Cornposte la existen 
moitos peregrinos que acompafian a motivación cultural á relixiosa. E na súa gran 
maioría, tanto o peregrino auténtico coma o turista de masas van á catedral, abra
zan ó Apóstolo e clanlle os erogues ó mestre Mateo. 

Cofiécese qu e as conclusións dos dous parágrafos anteriores poden conducirá 
hipótese fundamentada ele que os peregrinos se converten, en certa medida, en 
turistas , ó tempo que estes adoptan os costumes daqueles; e todo isto establece uns 
cl aros elementos para unha metamorfose entre ámbolos clous. Enriquecería esta 
análise, seguindo ó profesor Fermín Bouza, unha referencia ós elementos socio
simbólicos do Camifio , aclemais da observación de fenómenos moi ac tuais como 
poden ser o acercamento ás mitoloxías das viaxes "orixinais" á procura de alternati
vas ás viaxes n1áis reguladas das rutas habituais ou das axencias turísticas5

. 

De tóclolos xeitos , semella fóra de toda dúbida o feí to de que o atractivo do 
Camifio ele Santiago e da cidade de Compostela está baseado fundamentalmente 
na súa riqueza espiritual. Non esquezamos que as vilas do itinerario e a propia capi
tal de Galicia están estreitamente ligadas á tumba do Apóstolo e á catedral, e que 
o patrimonio de toda a ruta, e sobre todo o de Santiago, responde, en gran medida, 
á histori a das peregrinacións. Foi a crenza de que alí descansaban os restos do dis
cípulo de Xesús o que deu lugar ó nacemento de Compostela e, ata certo punto, a 
que se convertese no que hoxe é, polo que parece necesario realizar unha análise 
da tipoloxía das persoas que visitan a ciclade e dos obxectivos polos que vefien. 

O profesor Manuel García Docampo realizou unha enquisa sobre os peregrinos 
e turistas que visitan Compostela e na súa investigación establece unha taxonomía 
form al do turismo relixioso compostelán na que reflicte unha tipoloxía de visitan
tes e unha táboa dos atractivos de Santiago para os mesmos. Tocante á primeira 
pódense observar os seguintes tipos: 



Peregrino xacobeo en sentido estrito: Cumpre con tódolos reqms1tos for
mais para acceder á certificación da Cowipostela, así coma con aqueles es tri
tamente relixiosos. 

Peregrino deportivo-cultural: Percorre o Camiño polos medios tradicionais , 
pero sen motivacións relixiosas , aínda que neles se pode atopar unha tenden
cia espiritual. 

Turista do Camiño: Segue aproximadamente o trazado do Camiño en automóbil ou 
calquera outro medio de transporte deténdose en determinados lugares de interese. 

Peregrinación á catedral: Non realiza o Camiño e o seu obxectivo principal é visitar 
a tumba do Apóstolo e cumprir con outros rituais relixiosos. 

Turismo relixioso laxo: Non segue o Camiño nin ten motivacións espirituais 
explícitas, pero quere coñecer Compostela por ser unha cidade santa, un centro 
espiritual e o destino das peregrinacións6

. 

Non é intención <leste traballo entrar nas cifras e datos que se poden atopar na 
referencia indicada , mais si se quere sinalar qu e en todos eles exis te un interese, 
en distinta forma e medida, pola peregrinación a Santiago. 

Borclón s, 

apoios para a viaxe 

da memoria 
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Alivio Resulta máis relevante para es te es tudo a relación ele atractivos que para os turis-
tas e peregrinos ten Compostela, e é aquí onde se encontra unha clara con,xunción 
entre os aspec tos relixiosos e esoutros do turismo cultural (patrimonio, cultura, gas
tronomía, xentes, contexto galego, etc .). Existe unha dualidade inseparable que 
marca a clave do atractivo desta cidacle, a onde chegan unha rica varieclade de visi
tantes á procura de cultura e lugares de lecer, pero no contexto dun marco espiritual 
que ten un gran poder simbólico para moitos deles. Para os que pocleriamos denomi
nar peregrinos en sentido es trito priman os valores relixiosos ou espirituai s, pero com
pleméntanos cos atractivos patrimoniais e culturais ; mentres que para os que quedan 
adscritos baixo o epígrafe de turistas priman es tes últimos, aínda que sen renunciar 
ós valores de Santiago como capital relixiosa e espiritual. Res ulta interesante obser
var como "facer o Ca rniño" é un obxectivo en si mesmo que se pretende visualizar e 
ó que se lle atribúen valores tan importantes corno a autenticidade, o sacrificio, a 
com unicación e a solidarieclade. Parece desprenderse disto que o Camiño ele Santia
go se converteu per se nun elemento primordial clo patrimonio, e o feito de percorre
lo, clun ou doutro xeito, seguinclo as pegadas dos cleva nceiros, conduce a que as per
soas se consideren viaxeiros no tempo. Quizais se deba incluír o Camiño en si mesmo 
dentro do que se vén denominando patrimonio cla memoria. 



N o apartado correspondente á análise teóri ca do turi smo cultural expoñían
se as nocións de rec ursos e produtos culturais . O Cami fi o de Santi ago e C om
postela tefi en unh a enorm e e dive rsifi cada riqu eza ele rec ursos culturais, como 
os monumentos, os conxuntos históri co-artísti cos, as paisaxes , as lendas e tra cli
cións, os ritos relixiosos, a literatura, a gas tronomía, os bailes , a música , a ama
bilicl ade das xentes e un longo etcétera qu e fa ría es ta seri e intermin abl e . Pero a 
clave é a pos ta en valor de todos es tes rec ursos para convertelos en proxec tos 
cultu rais e turís ticos qu e Bes res ulten atraentes a un s visitantes, peregrinos ou 
turistas que cada vez tefi en maiores cotas de form ación e qu e aprezan en alto 
grao a calidade do que se lles ofrece . É indubidable o importante labor que se 
es tá levando a cabo en temas como a conservación e a rehabilitación , pero todo 
isto clébese complementar coa promoción e a difu sión. O s qu e transitan o C ami
fio e mailos visitantes a C ompostela deben cofi ecer o mell or posible esa lista el e 
bens culturais e patrimoni ais qu e se ll es pode ofrece r, es tablecendo así mesmo 
toda unha seri e de rutas complementarias qu e quizais poiclan escoll er para un ha 
próxima viaxe. 

O visitante ten , por exemplo , que saber que á parte da Ca tedral ten en San
tiago un Centro Galego de Arte C ontemporánea, un Museo do Pobo Galego ou 
un marabilloso Parque de Bonaval. Se cadra cl es ta manei ra conseguiríase 
aum entar os días de es tancia nas vilas e en Compostela, as í coma lograr que o 
Ca mifio se converta nun eixe que sirva de fío co nclutor para posteriores viaxes 
turísticas a diferentes luga res do mesmo en períodos de vacacións curtas ou en 
fin s de semana . Es tas medidas servirían tamén -a medio e longo prazo- para evi
tar unl1a excesiva masifi cación do Ca mifio en anos santos e en determinadas 
épocas do ano. Son necesarios nes te aspec to es tucl os rigorosos so bre a capaci
cl acl e de carga que pode n aturar os visitantes , a poboación autóc tona e mailos 
propios bens patrimoni ais . 

Por outra banda, se cadra as poboacións polas que transcorre a Ruta Xacobea 
non deberían e ntrar en políti cas competitivas para ver quén ofrece máis e mellares 
co usas, xa qu e pod ería ser máis interesante e proclutiva a complementariedacl e, 
q uer dicir, pofi er ó dispor dos visitantes a especialización en distintos servizos e 
bens cultura is dentro clunha mesma oferta turística , e todo isto presidido por un 
triángulo con vértices e obxec ti vos moi claro s: lograr unha mellor co nservación 
e rehabilitación do Patrim oni o C ul tura l, conseguir a vivencia el e experiencias 
novas que incrementen a sa ti sfacción dos visitantes e aum entar a autoestima 
identitari a, a calidade ele vida e o benes tar social da poboación. E para todo is to 
é necesario o es tablecemento dunh a p lani ficac ión socioc ul tura l in tegral na que 
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estean presentes as Administracións (central , autonómica e local), os técnicos e 
profesionais e os representantes cidadáns ou interlocutores sociais . Cómpre 
levar a cabo investigacións e estudos que permitan emerxer as necesidades e 
demandas para posteriormente deseñar un plan que dispoñ a con claridade os 
obxectivos e os programas precisos dentro dun modelo de xestión que permita 
levar a cabo dun xeito efica z os proxectos deseñados e a interpretación dunhas 
políticas culturai s qu e unan e harmonicen o desenvolvemento socioeconómico 
e a significación cultural. 

A vertebración harmónica das peregrinacións , o patrimonio, a cultura e o turis
mo débense converter no motor dun desenvolvemento sustentable que abranga á 
poboación que habita este territorio a través da xénese de novas xacementos de 
emprego; perseguindo, asemade, a preservación dos valores identitarios presentes 
na súa memoria colectiva, sen perder de vista os compoñentes de universalidade 
que proporcionan os peregrinos .e os turistas ª. 
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O ab razo a Sa nti ago é, 
á vez, unha expres ión 

de fe, sentimento 

e memoria 



A peregrinación a Santiago, 

fenómeno relixioso no limiar do século XXI 

Juan José Cebrián Franco 

A peregrinación ó longo do século XX 

No alborexar do século XX a peregrinación a Compostela achábase no nivel máis baixo 
da súa historia. Durante o séc ulo XL'\. foi crecendo constantemente en descrédito e 
mesmo desfixose toda a rede de as istencia ó peregrino creada ó longo da súa historia. 

Ó írense afas tando no tempo os anos el e Xelmírez, os últimos en contemplar cos 
se us ollos a tumba do Após tolo clesapa recera n e sobre ela non quedaban máis que 
algunhas clescricións imprecisas feitas por persoas que enclexamais a viran . Fián
dose nestes tes temufios afirmábase que es taba debaixo do altar maior, pero a prác
tica xeneralizada supofiía que os ósos do Após tolo es taban ente rrados no trasaltar. 
A ninguén lle pode es trafiar qu e tales factores des en luga r a unha certa descon
fianza sobre a mesma existencia da tumba e, como consecuencia disto , a un nota
ble descenso ele peregrinos. 

Os acontecementos qu e determin aron o renacemento do santu ario ocorreron 
tamén na penúltim a década do séc ulo. Unha decisión do ca rd eal Payá e Rico, arce
bispo metropolitano el e Santiago en tre 187 5 e 1886, cleu lugar á realización das pri
meiras escavacións no subsolo da basílica . Grazas a elas descifrouse o enigma antes 
enunciado, deixanclo en evidenc ia que a tumba do Após tolo, ele factura romana , 
estaba baixo o altar maior, conforme afirmaba a versión ofic ial, pero os seus res tos 
enco ntrábanse no trasaltar, como refería a versión popular. 

Un longo proceso xuclicial ele cinco anos ele duración, desenvolto en Santiago e 
Roma, sentenciou a autenticiclade dos res tos desc ubertos e , conseguinteme nte, o 
papa León XIII , mediante a Bula Deus Ornnipotens, autorizou a ven eración pC1bli
ca dos mes mos, qu e foron situados, no ano 1886, nunha crip ta co nstruída aprovei
tanclo as reform as do primitivo mausoleo . 

Non cabe clúbida de que es te acontecemento favo receu o renacer do santuario , 
pero cunh a carac terísti ca totalmente nova, determinada pola me ll ara das vías de 
comunicación do fe rroca rril , o automóbi l e, xa na segun da metade do século, o 
avión. Todo isto fixo posible o clese nvolvemento do turismo como unh a actividacle 
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practicada por un número cada vez maior de persoas . Viaxar deixou de ser un sacri
ficio para converterse nun pracer e, como as circunstancias o puxeron ó alcance de 
calquera, crista lizou nunha práctica que invadiu de visitantes tódolos lugares de 
interese. Loxicamente Santiago fo¡ unh a das cidades preferidas por es tes , aínda que 
o seu auxe fi.,...w que fora cada vez máis difícil distinguir o peregrino do turista. 

O renacemento <les te fenómeno durante o século XX estivo marcado palas pere
grinacións colectivas organizadas, e nesta praxe foi determinante a actuaCión do 
cardeal Martín de Herrera (1989-1923), que creo u as peregrinacións arciprestais e 
fomentou e apoiou que fosen rea lizadas por tódalas institucións que quixesen , co 
que o camiñar peregrino se reducía a unha procesión dende a alameda ata a cate
dral. O mes mo carácter tivo o pulo dado ás mesmas polo cardeal Quiroga Palacios 
(1949-1971 ), pero engadíndolle o apoio internacional. 

Á marxe destas visitas oficiais foi aum entando o nLllnero de xente que chegaba 
ó santuario, aíncla que é de salientar que nesta época case se limitou ós anos xubi
lares, fóra dos cales os peregrinos eran máis ben escasos. Arredor do Ano Santo de 
1965, co convencemento de que o peregrino de hoxe vifia en automóbil, realizou
se unh a sinahzación do Camiño para ser percorriclo así, e atendeuse para iso ás 
partes da ruta que coincidían coas es tradas, buscando desvíos alternativos cando 
se separaba da mesma. 

Poucos anos despois, o claquela párroco do Cebreiro, don Elías Valiña, acompa
ñado el e voluntarios, case sempre procedentes das asociacións ele amigos do Cami
fio de Santiago, tratou de recobrar a auténtica ruta peonil e de orientar ó camiñan
te, marcando a dirección mediante frechas marelas pintadas en árbores, postes, 
sinais, paredes, etc. Todas estas iniciativas prepararon a reactivación da ruta que se 
había producir na década dos oitenta. 

Cara ó século XXI 

No final da década dos oitenta da centuria que acabamos el e cl eixar, podemos 
dicir que comeza vercl acl eiramente o século XXI para o Camiño de Santiago, que 
coll e novas azos e rexorde cunha forza que poucos podían imaxinar. Aboncle 
clicir q ue o número ele peregrinos que o fan a pé, en bicicleta ou a cabalo, pasa 
ele 206, en 1980, a 4.918, en 1990 . E dez anos despois, no 2000, a cifra chega 
a 55.004. Estes elocuentes datos fan patente a enorme importancia cl es tes anos 
no desenvolvemento da peregrinación tra dicional a Santiago. Unha vez empe
zado o séc ulo a cifra non cleixa ele aumentar, ata chegar ós 74 .614 en 2003. 



¿Será esta a tónica do século XXI? Probablemente o crecemento hase moderar, 
pero é de esperar que, se non se cometen graves erros , poderá sosterse nun pró
ximo futuro . 

Cabe preguntarse o porqué desta inflexión nun momento no que a irrelixiosida
de, dende unha perspectiva superficial , parece avanzar en España. Unha posible 
explicación a este fenómeno é que se es tá a producir unha elevación na calidade 
da adhesión relixiosa, aínda que, como é lóxico , sexa menos masiva . Os que nunca 
tiveron unha convicción seria e firm e non é de es trañar que abandonen e sexan 
arrastrados pola marea en momentos de dificultades, cando o apoio social falta, ou 
mesmo desaparece e se volve contrario. Dende es ta perspectiva, é lóxico qu e a 
peregrinación sacrificada e motivada a protagonicen persoas do primeiro grupo , sen 
excluír a presenza do segundo, que sempre tendería a ser minoritaria. 

Creo, non obstante, que na reactivación do Camiño, tiveron un papel decisi 
vo dous feítos singulares acontecidos, respectivamente, nos anos 1982 e 1989. 

Son as obras 
as que nos fa lan 
dos hombres 
que as fixeron 
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Por prirneira vez na hi stori a, a tumba do Após tolo contou entre os seus peregrinos 
ó Sumo Pontífice en 1982 e só sete anos máis tard e volveu o mesmo Papa a pros
trarse ante ela nova mente. Ámbalas dú as visitas significaron momentos importan
tes do longo pontificado ele Xoá n Paulo II , e coiclo que cleixaron unha pegada que 
lle deu pulo a unha nova ascensión ele Santiago como meta ele peregrinación. 

"¡VELLA EUROPA, SE TI MESMA!" 

O día 9 el e novembro el e 1982 chego u a Santiago Xoán Paulo II, segundo as súas 
propias palabras, "co rno peregrino da esperanza", finalizando aquí a súa primeira 
viaxe apos tólica po las diversas terras de Espafia. Dende Compostela emprendería 
o regreso a Roma. 

A visi ta a esta ciclacle apos tólica culminou cun discurso memorable, ó que pre
viamente co nvid ara a representantes das principais institucións europeas, contan
do tamén coa presenza do Rei ele Espafia e o presidente claquela do Goberno espa-
1101. Non foi cas ua liclacle que para pron un ciar o se u máis importante discurso sobre 
E uro¡ a, Xoán Pa ul o lI escollese un país que naque! momento aínda non formaba 
part da Co munidacle E uropea. Esta elección clebe use sen dúbida ó recofiece
rnento lo papel de Santiago na forxa da iden ticlade europea, o que non deixou de 
lembrar nas s C1 as palabras. 

Non é este o lugar el e reproducilo íntegro, pero non me resisto a demorarm e nas 
súas palabras, porque nelas se encontra condensado o espírito qu e os peregrinos á 
tumba apostólica achegaron á Europa que nacía no JT1edio da crise provocada pala 
islamización do Norte de África, qu e ameazaba a Espafia e a todo o continente. 
O Papa proclama este papel histórico de Santiago e condensa os valores que apere
grinació n lle achegou á nacente Europa, chegando a afirmar que "Europa enteira 
encontro use a si mesma ó redor da memoria de Santiago, nos mesmos séculas nos 
que ela se edificaba corno continente homoxéneo e unido espiritualmente. Por iso 
o mesmo Goethe insinuará que a conciencia de Europa naceu peregrinando". 

A peregrinación a Santiago foi un dos fortes elementos que favoreceron a com
prensión mutua ele pobos europeos tan diferentes coma os latinos, os xermanos , 
celtas , anglosaxóns e eslavos . A peregrinación achega ba, relacionaba e unía entre si 
aquelas xentes que, séc ulo tras séc ulo , convencidas pola predicación das testernu
fias ele Cristo, abrazaban o Evanxeo, e con temporaneamente, pódese afirmar, xur
clían como pobos e nacións"1

• 

Sinala clespois o Papa que E uropa se en co ntra nunha grave crise que des 
cribe así: "Fá lolles a representantes ele organizacións n acidas para a coopera-



ción europea, e a irmáns no Episcopado das distintas Igrexas locais de E uropa. 
A crise alcanza á vida civil como á relixiosa. No plano civil , Europa encóntra
se dividida . Unhas frac turas innaturais privan ós seus pobos do dereito de se 
encontraren todos recíprocamente mm clima de amizade e de uniren libre
mente os seus esforzos e creatividade ó servizo dunh a convivencia pacífica, ou 
dunh a contribución solidaria á solución de problemas que afectan a outros 
continentes. A vida civil encóntrase marcada polas cons ecuencias de ideoloxí
as secularizadas, que van dende a negación de Deus ou a limitación da liber
dade relixiosa, á preponderante importancia atribuída ó éxito económico res 
pec to ós valores humanos do traballo e da proclución; dende o materialismo e 
o hedonismo, que atacan os valores da fa mili a prolífica e unida , os da vida aca
bada de concibir e a tutela moral da mocid ade , a un nihilismo que desarma a 
vontade de afrontar problemas cruciais coma os dos novos pobres , emigrantes, 
minorías étnicas e relixiosas , rec to uso dos medios de info rm ación , mentres 
arma as mans do terrorismo. 

Europa es tá , aclemais, dividida no aspec to relixioso. No n tanto nin princi
palmente por razón das divi sións suc edidas a través dos séc ul os , canto pola 

A orac ión ante 

os restos do Após tolo, 
paso a brigado para 

o pe regrino 
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defección de bautizados e crentes das razóns profundas da súa fe e do vigor 
doutrinal e moral desa visión cristiá da vida que asegura o equilibrio ás perso
as e comunidades"2

• 

Despois, o Papa pronunciou este vibrante chamamento: "Por iso, eu , Xoán 
Paulo, fillo da nación polaca, que se considerou sempre europea, polas súas ori
xes, tradicións, cultura e relacións vitais; eslava entre os latinos e latina entre 
os eslavos. Eu, sucesor de Pedro na Sé de Roma, unha Sé que Cristo quixo colo
car en Europa e que ama polo seu esforzo na difusión do cristianismo en todo 
o mundo. Eu, bispo de Roma e Pastor da Igrexa universal, dende Santiago lán
zoche, ve ll a Europa, un berro inzado de amor: Vólvete encontrar. Se ti mesma. 
Descubre as túas orixes. Avivece as túas raíces. Revive aqueles valores au ténti
cos que fixeron gloriosa a túa historia e benéfica a túa presenza nos clemais con
tinentes. Reconstrúe a túa unidade espiritual nun clima pleno de respecto ás 
outras relixións e ás xenuínas liberdades. Dálle ó César o que é do César e a 
Deus o que é de Deus. Non te gabes polas túas conquistas ata esquecer as súas 
posibles consecuencias negativas. Non te apesares pola percla cuantitativa da 
túa grandeza no mundo ou polas crises sociais e culturais que te afectan agora . 
Ti podes ser aínda faro ele civilización e estímulo de progreso para o mundo. Os 
demais continentes mírante e esperan tamén de ti a mesma resposta que San
tiago lle cleu a Cristo: «Podo»"3

. 

Coido que este discurso, pronunciado mm momento tráxico para a súa patria 
polaca, podería considerarse a Carta Magna da moderna peregrinación á tumba do 
Apóstolo . O Papa quixo escoller Santiago para que o percorrer dos seus camiños 
fose un acicate que inducise a Europa a superar esta crise e volver ser unha, co 
debido respecto a tódalas súas diferenzas. 

O curioso é que o mesmo día, sete anos despois, había caer o Muro de Berlín, 
símbolo dunha Europa divida e agocho clunha parte dela privada da liberclacle 
dende o ateísmo máis feroz. 

XEsús, o CRISTO, É o CAMIÑO, A VERDADE E A VIDA 

O mesmo ano 1989, entre os días 15 e 20 de agosto, Xoán Paulo II decidiu que 
se celebrase en Compostela a IV Xornada Mundial da Mocidade. En 1984 o 
Papa conviclou ós mozos a seren peregrinos camiñando cara á Roma o Domin
go de Ramos, lembrándolles que batendo palmas aclamaron a Xesús na súa 
chegada a Xerusalén . Dende 1985 institucionalizouse esta xornada mundial, 
alternando a súa celebración en Roma e noutra ciclacle ou santuario do mundo 

Ofrenda e admiración 
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e o pontífice había ac udir a todas elas. A primeira fóra de Roma foi en Buenos 
Aires e a segunda en Sa nti ago ele Compostela. A xorn acl a desenvolveuse dende 
o prin cipio co mo peregrin ación , e Santi ago estreou un sis tema novo de cele
bración que se repetiu nas 12 seguintes. Así xurcliu a definición qu e des tas deu 
a e misora nicaraguana Estrella de l Mar: "A Xorn acla M undial da Mocidade 
(XMM) é unh a peregrinación ele fe, unha celebración intern acional para 
mozos ca tólicos onde se lles brinda a oportuniclacle ele celebrar e aprender 
máis so bre a s úa fe "4

• 

A el e Santiago logrou congregar medio millón ele persoas, para o que se recu
perou o Mo nte do Gozo, lugar dend e o que os peregrinos alborozados contem
plaban por vez primeira as torres da catedral. A mensaxe que se lle cl eu á moci
cl acl e naquela memorable xornacla foi o texto do Evanxeo segundo San Xoán : "Eu 
son o Camiño , a verclacle e a vida; ninguén chega onde o Pai máis ca por min" . 

No n me vou cle ter en cómo foi tra nsmitido e nas palabras que o Papa empre
go u, pero creo qu o efec to cles ta xornacla se clebeu a ela mesma e, sobre todo, 
ó te temuño dos mozos que alí ac ucliron . Deixaron a Santiago admirada do com
porta me nto exernplar e alegre que tiveron na semana que clurou a celebración. 
Mo itos chegaro n a San ti ago a pé, a través do Camiño dos peregrinos , en tan 
gran n C1 mero qu e desbordaron os claq uela escasos efec tivos da nacen te Oficina 
ele Acollicla do Peregrino. 

Estes clous acontecementos eremos que son os que marcaron a peregrina
ción a Compostela, ata permitirnos afirmar que a do século :X,,'{I cambiou e 
tomou un novo rumbo dende 1989. 

Datos estatísticos 

Ternos aludido rep e tid as veces ó aum ento do número ele peregrinos nes tes 
últimos anos do sécu lo XX e prim eiros do XXI , e quizais sexa bo achegar a 
información que eles m esmos proporcionan sobre como chegan a Santiago e 
cales son os motivos que os moveron a face r o Camiño. Os elatos proceden da 
Oficina el e Acollicla do Peregrin o en colaboración íntima coa Oficina Dioce
sana el e Socioloxía e Es tatís tica e algún s deles publícanse tóclolos anos na 
revista Cowipostela, órga no da Arquiconfraría Universal do Após tolo Santiago', 
as í co mo en Intern et, páxina oficial el e Peregrinos do Arcebispado ele Santia
go el e Compostela6

. 



Os datos refírense ós peregrinos qu e, ó ch egaren a Santiago, solicitan o cer
tificado de que realizaron o Camiño, para o que cómpre qu e presenten a súa 
credencial cos selos e elatas dos lugares por onde foron pasando . O outorga
mento <leste documento, chamado Conripostela , cunha antigüidacle qu e se 
remonta ó século XII polo menos , vai condicionado a realiza r a peregrin ación 
polo medio tradicion al, quer clicir, a pé ou a cabalo , aínda que agora se autorice 
tamén en bicicleta , en tal caso cluplícase o núm ero de quilómetros esixiclos 
como mínimo para obtelo. Os qu e veñen a pé teñen que percorrer así polo 
menos os últimos 100 quilómetros da ruta , e esíxesell es ademais que o motivo 
relixioso sexa o fundamental da súa peregrinación , senón a Compostela sería 
falsa, porque o seu texto acredita que o interesado realizo u o C amiño de San
tiago con actitude ele devoción ou por causa de voto ou promesa. 

Queda fóra de control fiable o cálculo 
dos que chegan a Santiago por outros 
medios, que sen clúbida son moitos máis , 
algúns deles en peregrinacións verdadeira
mente sacrificadas, case sempre organiza
das por institucións eclesiásticas ou asocia
cións ele fieis cristiáns. 

Ü NÚMERO DE PEREGRINOS 

Durante os últimos dezanove anos o 
núm ero ele peregrinos que solicitou a 
C oni postela creceu clecote , como se 
pocl erá ver no cadro da dereita . 

Na prim eira columna aparecen reflec
tidos os anos , na segunda ofrecemos o 
número absoluto dos que solicitaron a 
Compostela, aínda que non se ll es outor
gara en tódolos casos, e a terc eira mostra 
a porcentaxe de aumento ou diminución 
de peregrinos respecto do ano anterior. 
Os datos de 1985 e 1986 aparecen suma
dos, polo que a metade do número de 
peregrinos corresponderíall e ó primeiro 
ano e a outra ó segundo. 

ANOS PEREGRINOS 

1985/6 2.491 

1987 2.905 

1988 3.501 

1989 5. 760 

1990 4.918 

199 1 7.274 

1992 9.764 

1993 99.436 

1994 15.863 

1995 19.82 1 

1996 23 .21 8 

1997 25.1 79 

1998 30.1 26 

1999 154.6 13 

2000 55.004 

2001 61.418 

2002 68 .952 

2003 74 .614 

%+/-

l6,6 

20,5 

64,5 

-14,6 

47,9 

34,2 

9 18,4 

-84,0 

25,0 

17, 1 

8,4 

l9,6 

413,2 

-64,42 

11 ,66 

12,27 

8,2 1 
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As rn ans, 
6 wca ren as pedras, 

parecen atrapar 
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MOTIVOS DOS PEREG RINOS 

Como xa indicamos , ós peregrinos, antes de outorgárselles a Conipostela, solicí
taselles unha declaración do motivo polo qu e viñeron ata a tumba do Apóstolo . 
Aínda qu e non se pode negar a posibilidacle de qu e, para obtela, mintan , algo 
por de sgraza plenamente factib le para quen na súa escala ele valores no inclúa a 
verclacle, non eremos, emporiso , que sexan moitos. Certamente, o motivo reli
xioso nin sequera esixe a fe; pódese limitar a unh a busca aberta el e Deus, a quen 
algúns cl escobren peregrinando , sendo a súa actit ucl e completamente distinta no 
momento da partida e no da meta. 

Sexa como for, o resultado das cleclaracións non pode ser máis eloc uente. No 
ano 2003 afirmaron qu e realizaran o Camiño ele Santiago exclusivamente por un 
motivo relixioso 52.145 peregrinos , un 69,89% do total (74.614 ); os qu e aducen 
razóns relixiosas e culturais son 17.346 (23,25 %); es tes dous grupos unidos rep re
sentan o 93,14% do total ; e unicamente exclúen o motivo relixioso 5.123 (6,86%). 

Se atendemos ás series anuais dende 1990 vemos que a variación nes ta di s
tribución foi significativa no que se refire ós que aducen o motivo exclusiva 
mente relixioso , xa que pasaron dende un 47 ,97%, en 1990, a un 69,89%, en 
2003, cun aum ento de máis de 20 puntos . Correlativamente climinuíron os qu e 
alegan razóns relixiosas e culturais dende un 42 ,42%, en 1990, ata un 23,25 % 
en 2003. Os que exclúen o motivo relixioso representaron un 5,2 1%, en 1990, e 
un 6,67% en 2003. A evolución da porcentaxe mantívose en valores próximos, 
descendendo ata un 2% nos anos santos. 

MEDIO DE CHEGAH A SANTIAGO 

Prima entre os peregrinos, cada vez máis , a realización do Camiño a pé, xa que en 
1990 os que así o fixeron foron o 70,61 % do total, mentres qu e o 29,39% restante 
peregrinou en bicicleta . En 2003 os camiñantes foron o 81,6 7% fronte a un 18,33% 
ele ciclistas ou xinetes, es tes últimos nun total de 266; finalmente, es te ano tamén 
fixeron a súa peregrinación en cadeira el e rodas 3 minusválidos, a quen se lles 
outorgou a Compostela. 

¿Ten algo qu e ver o cammar a pé co talante relixioso? Os datos que nós 
manexamos parecen demostrar que si, xa que en tre os camiñ antes o motivo 
exclusivamente relixioso chega ó 66%, mentres qu e nos ciclistas queda nun 
51 %. Correlativame nte, o núm ero dos que alega n razóns relixiosas e cultu ra is 
é menor entre os primeiros (26%) e os segundos (36%). Tamén excl úen máis o 
motivo relixioso os ciclistas (13 %) qu e superan e n 5 puntos porcentuais ós 
camiñantes (8%). 
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Es te dato , como é lóxico, é unh a mera tendencia global que por si soa non 
autoriza unh a infere ncia xe neralizada . En ámbolos modos ele peregrinar pode 
es tar prese nte un certo motivo deportivo que sen dúbida é o que moitos 
ente nd e n por cu ltura, pe ro si es tá claro que isto ocorre rn áis nos ciclistas ca 
nos outros. 

Por Ciltimo , cómpre salientar a existencia de 3 peregrinos que obtiveron a 
Co·mposte la en cacleira de roelas, o que demostra que non son xustas as acusa 
c ións, qu e se reali zaro n recen temente nalgún s medios, de que se lles negou a 
estas pe rsoas. 

PEHEG HI NOS DE TÓDALAS IDADES E NACIÓNS 

O Camii'ío el e Santi ago realízao xente ele tóclalas idades. Aíncla que a presenza 
da moc icl acl e sexa alta, non fa ltan entre os peregrinos as persoas ele maior 
icl acle . En efec to, os menores de 30 anos supofi en o 41 % do total e os de idade 
mad ura, e ntre 30 e 55, chegan ó 50%, senclo pois es te grupo o máis numeroso. 
Ta mpouco está n ause ntes os anciáns, maiores el e 60 anos, que suman un total 
el e 6.844 p regrin os. 

Co ma nos anos mecl ievais, es te fenómeno des borda con moito as fronteiras 
hi spanas. En 2003 vii'íeron un total de 30.184 (40 ,45 %) es tranxeiros fronte ós 
44.430 (59,55 %) espai'íois. Esta proporción vénse mantendo os últimos anos, 
salvo clous picos de valor inverso preto dos anos santos. A observación da curva 
parece indicar qu e moitos dos es tranxeiros que vifi eron en 1989 o fixeron movi
dos po la celebración da IV Xornada Mundial da Mocidacle, aínda que es te núme
ro , loxicamente, non se mantivo posteriormente. Non obstante, sorprende o feito 
de que nos anos san tos non aum entara o seu número, malia a propaganda qu e se 
fixo por E urop a a cargo das autorid ades civís . Quizais a noticia do Ano Santo ten 
máis éxito entre os espafiois, pola súa maior proxirnidade ó sepulcro apostólico, 
non en balde en árnbolos dous anos o número ele galegas clesbordou tóclalas pre
visións. De tóclolos xeitos, parece notarse que os peregrinos es tranxeiros tencl en 
a aum entar en maior proporción cós espafiois. 

Sexa o que for, o rn áis sorp ren dente é a un iversalicl ade que se observa nos 
peregri nos. E n 2003, os 30.1 84 es tranxeiros pertencían a 87 países de tódo 
los continentes, incluída a afas tada Oceanía . Esta unive rsalidade ten tarn én 
ca rác te r ec um énico, se atendernos a que non todos eses peregrinos son cató
li cos. A ConLIJOSte la outórgase lle a quen intenta atop ar relixiosarnente a Ver
dacle , aíncla q ue non a encon tre . No se pode dubidar que es ta busca sincera 
é un moti vo relixioso. 

A peregrinac ión é un ac to caracte rístico das gra nel es re lixións 
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Relixión e o Camiño de Santiago 

A peregrinación foi sempre un acto característico tamén das chamadas grandes 
relixjóns. Na tradición xudeocristiá peregrinar é algo central, e o Islam converteu 
en prác tica abrigada a visita á Meca, polo menos unha vez na vida. 

A PEREG RINACIÓN CRISTIA NA SÚA ORIXE 

Abraham, un arameo errante, fai da súa vida unha peregrinación que atribúe 
a unh a ch amada divin a, unh a vocación. Deus m ándalle saír da súa casa, na 
cicl acl e el e Urde Caldea, e ir a un país que El lle mostrará como condición pri
rn e ira ás súas promesas: "Eu farei de ti un pobo grande, bendicireite e clarei
c he un nom e sonado"7

. A condición peregrinante, seguindo a vontade de 
D e u , ele Abraham realízase de maneira distinta nos clous pobos que o recla 
man co rno p ai, os rnusulmáns na clevanclita peregrinación á Meca, e os 
xucl e us, que a viven en carn e propia como condición previa para acadar a 
lib rclacl e e forxarse como pobo, que, escravo dos faraóns en Exipto, escoita a 
través el Moisés a ch am ada ele Deus para irlle ofrecer un sacrificio no deser
to. A negativa do faraón a p erder aquela man de obra barata nas súas grandes 
cons tru ción s obriga a DeLLS a castigalo coas pragas ata torcer a súa vontade e 
permitir a saícl a do pobo hebreo, p ero antes ele ver cumprida a promesa de 
lavé tefi en qu e peregrinar 40 anos polo deserto, senclo outra xeración a que 
ch ega á terra prometida. 

O pobo cristián as ume tamén esta práctica, pero acomodándoa á súa orixe e 
identidade. A fe cristiá ten como base o rec.oñecemento, aceptación e compro
miso dun acontecem ento histórico protagonizado pola figura de Xesús de Naza
re t. A súa vida, a súa obra e as súas palabras son entendidas de forma indiscu
tible como unha manifestación persoal de Deus na historia. O Reino de Deus8

, 

iniciado por Xes ús e p edido por El a través do Pai Noso, está chamado a reali
zarse na hi storia, en palabras de San M ateo, como o fermento leveda a masa e 
a semente brota na Terra ata, cos anos, converterse nunha árbore que encha 
todo o orbe9

. Es te acontecem ento clave, qu e ten a súa culminación definitiva 
na Resurrección de Xesús, e a súa manifestación resucitando amáis de 500 per
soas, realizouse nun tempo histórico que conclúe ó redor dos anos 30 da nosa 
era, data da Marte e Res urrección de Xesús, e nun lugar concre to , Xerusalén e 
Pales tina, que están na base da peregrinación cristiá. 

Dende es ta perspec tiva enténdese que, polo menos dende o ano 313, no 
q ue a lgrexa c ristiá obtén a liberdade , comecen a rexistrarse peregrinacións a 



Terra Santa, ó lugar das orixes, sobre todo nos días de Pascua, aniversario do 
acontecemento básico da fe. O primeiro diario que conservamos desta corren
te peregrina é o dunha galega, Egeria ou Eteria, quizais parente da emperatriz 
Flacila, esposa de Teodosio I. Emporiso, os peregrinos dende a Galicia claque! 
tempo son varios e importantes: Hidacio de Chaves, os Avito, Paulo Orosio, 
etc. En toda esta práctica cómpre situarmos o Camiño de Santiago, cuxa orixe 
e desenvolvemento primixenios foi relixioso e, ademais, católico. 

Aínda que está demostrado que o sepulcro de Santiago non puido perma
necer ignorado durante nove centurias, como quere algunha literatura com
postelá dos séculas XI e XII e foi preconizado como argumento en contra da 
autenticidade da tumba, non gozou de ningunha sona internacional ata o 
século IX. Aínda que hai indicios de que a súa existencia estaba acreditada 
antes <lesa data, como a dedicación de igrexas a Santiago, en tempos nos que 
isto significaba ter unha reliquia súa, e o recoñecemento do seu padroado 
antes do século IX, isto non se traduciu nunca nunha notable afluencia 
de peregrinos. 

Se atendemos á situación creada no século VIII, coa invas10n de España 
polos exércitos chegados de África propugnando o credo musulmán, o inten
to de ataque a Francia co ánimo de facer con Europa o que antes fixeran co 
Norte de África e ata cos Santos Lugares do cristianismo, comprenderemos 
por qué se produce un cambio radical no uso da violencia por parte dos cris
tiáns para librarse dunha ameaza patente que xa se fixera en parte realidade. 
Enténdense así mesmo a actitude do papa León III, coroando emperador a 
Carlomagno o ano 800, e tamén a tomada por Elipando, arcebispo Toledano, 
ó mutilar gravemente o credo cristián para lograr un acordo con xudeus e 
musulmáns. Este consenso el·ipandiano gañou, non obstante, a oposición feroz 
do Beato de Liébana -o mesmo que, xunto ó lucense Avenzano, confesa a 
Santiago como patrón- e a condena dos concilios de Frankfurt e Ratisbona. 

Se a isto se lle engade o feíto de que a posibilidade de peregrinar a Terra 
Santa era completamente inviable, explícase que , para manifestar a adhesión 
e compromiso co acontecemento central da fe, os fieis se desviasen cara á 
tumba do Apóstolo do Occidente europeo, xa que a nova da súa existencia se 
espalla por todo este continente nos anos seguintes ó 829 de nosa era 1º. A 
afluencia de peregrinos e a sona cobrada polo santuario edificado sobre o 
sepulcro de Santiago determinaron que, mediante imaxes , alegorías e símbo
los, se escenificase o seu achado para manifes tar que fora un don de Deus á 
súa igrexa e ó seu pobo en grave perigo. 
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Ve laq uí a orixe do Camiñ o ele Santi ago . D e nd e entón c rece u e se cl ese nvo l
ve u como ruta el e p eregrin ac ión, aprove itancl o as ve ll as vías romanas , repara das, 
act ua liza das e mell oraclas por reís e santos . A constru ción e uso sec ul ar <les tes 
ca miños ti ña co mo fin q ue fora n pe rco rricl os polos pe regrin os 11

• 

P EREGR INAC IÓN E CAM IÑO 

Se a peregrin ación é por si m esm a un ac to relixioso, qu e no ámbito c ri sti án ten 
unh a ser ie el e conn otacións ese nciais de nd e as primei ras coñ ecidas, o Camiño 
non te n outro in te rese qu e servir ele medi o para c hega r á meta . N o caso do ele 
Sa nt iago q ue nos oc upa , o ca 111iño mate ri al nin se fixo para dirixirse a Compos
te la, n in fo i sem pre o mesmo. Ó longo da hi stori a ti vo va ri os fin s e cambiou vari as 
veces el e traza do. Mode rn ame nte reivincl íca nse novos Ca miñ os , algún s qu e 
mes mo nun ca ex isti ro n como ruta el e pe regrin ación. 

: ce rto q ue o c ha mado Ca miñ o Fra ncés , nas sú as clú as versión s aragon e
sa e nava rra, acap a ro u de nd e sempre a maio r p a rte do s p e regrinos, aínda qu e 
ncs lcs ú ltim os a nos de c rece u a s C1 a porce ntaxe con respec to ós outros en 
va ri os pun to s . As í e n 1995 ca miñ a ban p or es te o 95,26% dos p eregrino s, m en
tres q ue e n 2003 o utiliza ron o 88,23 %. É verdade q ue e n núme ro s ab solutos 

as c ifras te ñe n out ro aspec to : a po rcentaxe el e 199 5 co nc re touse e n 18.88 1 
pe regrinos sobre un total de 19 .82 1, m e nt res qu e e n 200 3 o número dos qu e 
t ra nsita ro n por esta ruta ch ego u a 65.8 30, so bre un total de 74 .6 17. O crece
me nto des te ca miño no ten nada q ue ver co dos o ut ros q ue se p rom oven e 
rn o itas veces se reivindica n. É inte resante te r en co nta que en 1999 , An o 
Sa n to , b aixo u a propo rción de peregrinos p olo Camiñ o Fran cés debido ó co n
tinxente de m ozos da cli ocese de Madrid qu e escoll eron a ruta do Norte p ara 
p eregrin a r a Sa nti ago co ga ll o do en contro co Pap a que tivo lu gar no m es el e 
agos to, co mo an tes sin alam os . 

Por es te Ca mi ño , nos an os xa rem otos do com ezo da p eregrin ación , ch e
gá base a a n tiago de nd e toda E urop a. Malia á súa cli fic ultade , e ra máis segu
ro ca ru ta marítim a e po uco a p ouco es ti vo a tendid o e p rivilexiacl o p olo cl ere i
to de tócl olos países po los q ue t ra nsitab a . Así e todo, es te camiñ o non se co ns
truíu p ara pe regrin ar por e l, rn áis ben ap roveito u as vellas vías rom a nas xa 
existente s e n toda E urop a, co nstruídas co n outros fin s moi di stintos ós da 
p e regrinac ió n relixiosa el e calquera sign o. Cando o Codex Cci l-ix t;·i.nus 12 nos 
desc ribe os camiños q ue dende E urop a c ruzab an Fra ncia e Esp añ a para ch e 
ga r a C omposte la, a ruta estaba xa asentada, tras varios séc ul as de fl uc tu a
ción s e ca m bi os . Pocl eríase dic ir q ue fo i un Camiñ o fe ito ó andar e serviu 



ta rn é n de orientación, co rn o precede nte dos mode rn os G.P.S., da dirección 
ma rcada pala constelación celes te c ham ada Vía Láctea. 

E n primeiro lugar eremos necesa rio aludir, para exc lu íla, á hipótese ou oco
rrencia, elevada sen razón ó nivel el e tese, segundo a cal xa existiu unh a ruta el e 
peregrinación a Fisterra n a anti güicl acl e precristiá. Exa min ados tóclolos textos 
clásicos que aluden a Galicia, non hai nin unha refere ncia a esa ruta el e pere
grinac ión. Non sei se a habería á Bre tafi a, chamada tam én a Fisterra francesa, 
pero , aínda que así sexa, a nin guén se lle acorrerá afirm ar qu e o Carnifio el e San
tiago termin aba alí, e non é OL1tra cosa qu e a cristianización desa ruta. É máis, 
polo qu e a Ga licia toc a, non h ai nin unh a soa alusión en toda a literat ura clás i
ca a Fis terra, aínda qu e si se ll e ch ama Finis Terrae ó Cabo San Vicente, que 
como é sabid o es tá ó sueste ele Portugal. 

O Camifio el e Santiago, pois, clefiniuse polos peregri nos que o percorreron , 
qu e entre os itinerarios existentes escoll eron nun s primeiros mome ntos o uso 
dunh a ruta pala costa, n a qu e h ai rnoitas pegadas do se u paso; non esq ueza mos 
que a catedral de Bilbao é a igrexa dun importante hospital de p eregrin os, m alia 
o abrupto da xeografía e á difi cultacl e de transitar por terras el e cántabros e vas
cón s . Esta complicación cl e terminou que predominase unha ruta máis ó sur, 
tra nsitando por Álava a ta Burgos. Foi o rei n avarro San ch o III , o Maior, qu e n, 
cl espois de trasl adar a Nájera a capi tal do reino en prexuízo el e Pamplona, refor
mou o Camifio face ncl o q ue pasase por estas terras definiti vamen te conquista
das ós árabes. 

Dura nte o séc ulo )G'{, a constru ción de es tradas ocupou boa parte dos Cami
fi os el e Santiago, o qu e obrigou ós p eregrinos a utili záren as con serio perigo para 
a súa integridade. Máis el e un pereceu atrop elaclo , termin a ndo as í prematura
m ente a súa aventura. Nos últim os a no s, volveuse remoclelar a ruta , creando iti
n erarios altern ativos naqu eles si tio s nos qu e as estradas a an ul aran. A supo sta 
exis ten cia no Camiño clunha en erxía positiva que se lle transmite a quen o per
corre é unh a das ocorrencias qu e di vulgaron escritores, case sempre xornalistas 
ou fa bul adores, p ero clificilmente pode existir se o trazado cambiou tantas 
veces. Se algunha enerxía hai no Carnifio clébeselle ós peregrinos, ou á Graza 
el e D e us que, a través dos sacra me ntos, e tarnén dos sacra me ntais (a peregri
n ac ión a Santiago pocle ríase consid erar tal), nos outorga a posibiliclacle ele amar 
corno D e us ama. 

En conclusión , o Camifio ele Santi ago é tal polos peregrinos que o percorren en 
ruta á tumba do Apóstolo, a súa meta. No seu dereito están os que o transi tan por 
camifiar, facer deporte ou por outra s razóns, pero non so n peregrinos, xa que a co n-
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s icl erac ión ele ta les no ll es vén ciada por pe rcorre r ningún cammo co nc reto , nin 

sequ era por facelo a pé ou por medíos mecánicos, senón polo destino ó que se cliri

xe n, a tumba el e Santiago, e o motivo polo qu e o realiza n, re li xioso. 

A peregrinación a Santiago no século XXI 

Pocl e ri a mo s cli c ir qui za is qu e a pe regrinación a Santiago é unh a das mái s carac
te rísti cas do c ri sti anismo. O se u fin sempre foi ide ntifica rse coa herclanza do 

Após tol o e, pol o tanto , comprometer a vid a na construció n do Re ino de Deus , o 

mes mo que pedimos qu e ve ña a nós cando reza mos o Pai Noso. O peregrino , 
poi s, ca miñ a ncl o cara a Santiago , simboliza a sC1a vida e proponse acomodala ás 

es ixe nc ias do Re in o, o qu e supón transformar o seu corazón , dominado polo ego
ísmo e o orgull o qu e impregnan a c ultura rein ante, e abrilo a un Deu s qu e é 

amor, fa e nclo qu e a sC1a vid a sexa un exercicio el e conversión, educación no 

a mor e influe nc ia no se u medio para qu e ese a mor sexa a fonte el e tódolos va lo

res qu a rexa n . A c ulmina ción da sC1a vid a es tá simboli zada polo Pórtico da Glo

ri a, qu e e nco ntra ó c hega r a Sa nti ago, o qu e de u orixe a un rito clexenerado ulti

mame nte ó mas ifi carse . Ó evoca r o que foi a súa p eregrin ación, os se us propó

sitos para o futuro e a fe li cicl acl e qu e o espera , simbolizada pola Xerusalé n ce les

ti a l re prese ntada no Pórtico, pausaba a man ó p é da es tatua de Sa ntiago e pro
nun ciaba o se u compromiso definitivo co Reino el e Deus nun sentido acto de fe . 

Des pois, c hega nclo á es ta tua el e Santiago, fundías e co n ela mm es treito e agra

decido abrazo, recoñecendo así qu e o Apóstolo nos trouxo a boa nova que ll e 

p e rmite ó ser huma no acadar a feli c icl acl e. 

Es ta clescric ión poderiámola cualificar como actual e f-roito dos cambios qu e a 

ex'Presión da fe cristiá suf-riu ante a transformación das sensibilidades do ser huma

no. Noutros tempos isto expresábase con termos máis concretos e cargados clun matiz 
xuríclico, propios clunha sociedacle que, masiva e culturalmente, vivía nunha absolu

ta acep tación ele valores cristiáns, por iso a conversión cons istía en conformarse e 

adaptarse a eles. Así iclentificábase ilegalidade con pecado e penitencia con pena. 

Ta mén, fiados da proximiclacle de Santiago a Cristo, ó ser un dos tres discípulos 

predi lec tos, e, por tódolos indicios coi ncidentes, parente próximo do Filio de Deus, 
moitos buscaron os milagres conseguidos pola mediación ele Santiago, recollidos e n 

lib ros qu e circularon xa no séc ulo VII. 

Por iso pe regrinar a Sa ntiago foi a miúclo un cas tigo por delitos com etidos ou o 

cumprim ento dun vo to ofrecido a De us en gra titude por favores ce lestiais obtidos. 

¿Que se pode dic ir cando se sente esta fe li c idade inme nsa que es tá connosco? 
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Relíxiosidade dos peregrinos hoxe 

Non cabe clúbicla ele que os peregrinos ele hoxe no son red ucibles a un só tipo, nin 
seq uera a súa actitucle relixiosa é ta n unánim e como na Iclade Media. Cada un vive 
o seu camiñar dende unh a perspectiva relixiosa persoal. Para ser exactos teriamos 
q ue elabora r unha tipoloxía qu e os definise, coa clific ultacle engadicla ele q ue nin 
sequera todos eles profesan a fe católica ou cris tiá. Certamente, ca nelo un lembra 
os d icterios el e Lutero con tra Santiago, sorpréndese ó ver cómo os descendentes 
dos seus segui dores hoxe peregrinan tamén con intención piadosa, así co mo os que 
profesa n outras re lixións, cun in terior moi difícil de exp lorar e imaxinar .. 

RE LIXIOS IDADE PO PULAR NA PEREGR INACIÓN A SANTIAGO 

Un dos temas qu e máis oc upou ós sociólogos da relixión e pas toralis tas nos últimos 
anos é o da chama la relixiosidacle pop ul ar, q ue, aín cla que interesan te e longo de 
cxpoñcr, non o podemos cle ixa r ele lado, porque é unha das características que 
ve mos aparee r no re nacemento da peregrinación nos albores do séc ulo XXI. 

oñécese co mo re lixiosi dacle pop ular a maneira en qu e entende e leva á prác
t ica a el voción o po bo, tan d isti nta da formul ada polos teólogos e dirixentes reli
xiosos . É un fe nómeno q ue se clá máis no cristia nism o e catolicismo ca no Islam 
e mesmo nalgunh as confesións protestantes. 

As características máis salienta bles des te xeito de vivir a relixión es triban na 
práctica de ritos q ue cond ucen a alca nzar poderes superiores , algo que por outra 
vía non é posible, tratando de conseguir q ue o poder divino se mos tre propicio ós 
se us rogos , a través da práctica de sacrificios du ros, as veces case c rue ntos , p ara 
lograr o favor da clivincl acle. A confusión e ntre un sa nto e un ser co n poderes 
superiores é outra característica des te tipo de relixiosiclacl e. Aínda q ue hai outras 
moitas , non nos interesan aq uí por non se dar no santuario do Após tolo. 

Hai a utore q ue q uixeron ver nes ta form a de relixiosidade unh a pervivencia 
ele idolatrías ou prác ticas p agás. Nada máis afasta cl o da realidacl e, pois is to non 
vén cl un pasado precristián , se nón máis ben dunh a degradación da fe cristiá 
moi fortemente a rraigada , levada a cabo por xentes c unha deficien te fo rmación 
relixiosa ou escasa comprensió n teolóxica . Por iso podemos afi rm ar q ue a cre
cl ul idade está en razón inve rsa á fe, q ue é capaz de dar conta razoa ble dela; así, 
a menor fe , m aior credulicl ade . Polo xeral esta degradación prodú cese sempre 
que unha relixión ou un fe nómeno re lixioso selec to e e levado se masifica. 
A masa degrádao tocio. 



¿Como se m anifes tou is to e n Santi ago? Antes aludimos á orixe do rito ou 
prác ti ca ele apoiar a m a n sobre a columna do parte lu z do Pórti co da G loria para 
afirm ar o co mpromi so coa he rcl a nza do Apóstolo, pois be n , hoxe todo o mund o 
apoia a súa man alí e reza algo, porq ue ll e dixeron que así se ll e co ncede n tres 
clesexos. A is to enga clíu sell e h ai moi pouco o cos tum e el e da r un croque coa 
cab eza na do l\/Ies tre Ma teo, e máis recente me nte , sobre todo e ntre xentes el e 
Portuga l, o hábito de aga rra rse da columna do citado Pa rte lu z para introducir 
os pés nas bocas ele monstros qu e lle serven el e ve ntilac ión á cripta inferior, na 
cre nza el e qu e cl es ta m a neira se cura a reum a . N ingu én se ocupa en sa be r por 
qu é isto é as í, o qu e non quita que sexa n capaces el e es tar h oras e ho ras baixo 
a chu via fac endo cola p ara c umprir estes ritos , a inmensa maioría das veces cla

rame nte supersti cio sos . 

A igrexa m os trouse co ntra ria a es tas prácticas, non só por motivos teo lóx icos 
senón porque co ntribú en ó de te rioro das es truturas do Pórtico ó qu e poden leva r 

a un proceso ele cl es tru ción irreversible. 

A banalización da promoción qu e se fai co gallo do Ano Xubil ar, omitinclo a 
mesm a natureza cl esta celeb ración , fixo que rnoitos peregrin os veñan a Santiago 
nes te período sen saber a qué, confundinclo o símbolo coas realidades significadas. 
Soportan en ocasións longas horas de pé na praza da Quintana esperand o a súa 
quencla para entrar na ca tedra l pola Porta Santa, cl arlle un abrazo ó Apóstolo e dar 
un paseo pola basílica , sen facer outra cosa, crenclo qu e así gañan o xubileo. 

Es tas clú as form as el e visita á tumb a el e Santiago es te ncléronse recente me n
te de maneira preocupante e é enorme mente difícil evitalas . Tal vez es tea n 
reclama nd o urxe ntem e nte unh a ac tuación se ri a e prudente pero firm e, te n
dente a fac er comprend e r ás xe ntes que así ac tú a n , a natureza da pe regrin ac ión 
e do xubil eo . 

V IVENC IA DE PEREG RINOS 

Para te rmin ar es tas reflexió ns non q uere mos cl eixar ele ap untar qu e o renace
mento das p eregrinación s está cargado el e ele me ntos positivos. D eliberada
me nte cl eixa mo s para o fin al a contribu ción el e expe ri encias q ue demostra n q ue 
es te fe nó meno es tá sencl o hoxe un dos ve híc ulos m áis eficaces el e p ene tració n 
do Evanxeo nos p eregrinos. O exa me do Libro de J;est e1'nufios qu e se lles ofrece 
na Oficina ele Acollicla , as í com o a experiencia sacram ental da ca tedral , cl emos
tran que a p eregrinación a Sa ntiago es tá servinclo, no ini cio do novo milenio , 

para propiciar o en co nt ro co n D e us de moita xente. As pa labras do S um o Pon-
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tífice no alto da esca linata do Obradoiro, afirmando q ue "o Camiño de Santia
go sempre levo u a Cristo'', estanse cumprindo de forma suave, case impercep
tibl e, pero real. 

Vou citar dous tes temuños tomados ó azar do devandito Libro, como mostra sig
nificativa do que senten tantos peregrinos ó chegar a Santiago e face r balance 
da súa experiencia: 

"Deo, gratias! A lleluia! 

¡Qué se pode die-ir canelo se sente esta f eliciclacle inmensa que 

está en nós? Camifíos ele terra, camiños ele f e, cam:ifíos nos que 
se reflexiona, nos que se medita e nos que se reza . Cam:iiios ele 

costas pinas que nos clei.:xan sen folgos, pero eu estaba senclo 
portada. Grazas, Sefior. Grazas, Santiago". 

S. E., SufZA 6.rn.2003 

"O caw1:ifío serviu no nieu interior para valorar e apreciar nwi

/;lshno os pequenos valores coti.áns ele que cl-ispofíemos e clei

xamos de apreciar. Grazas por f acerme retoniar a humanicla

de e o anior por nwitas causas e palas persoas; valores que 

inconscientemente imos perdenclo . O grao ele sufrimento flsi

co foi. grande, por constantes problemas ele pés, pero realmen

te pagou a pena vivir esta experiencia e a valoración é grande 
e pos-it·iva. ¡ Grazas m:i l! ''. 

PEREGRINO oo PAfs VAsco 28.10.2003 

Os servizos da ca tedral e a parroquia da Corticela -para es tranxeiros e peregri
nos- saben as moitas persoas que acoden a eles solicitando os seus servizos para 
casar, despois de preparar a súa voda facendo o Camiño de Santiago, e ata os que 
decidiron solicitar a súa entrada na Igrexa, pedindo o bautismo. 

Por último , a catedral de Compostela converteuse no confesionario de Europa. 
Os confesores experimentan a satisfacción de ver as conversións que se producen 
e solicitan o perdón dos seus pecados a través da penitencia. Moitas veces despois 
de 30 o 40 anos sen face lo. 

Atrévome a afirmar que a peregrinación a Santiago nos albores do terceiro mile
nio segue a ser un fenómeno reli,\'.ioso singular. 
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Turismo cultural. Coñecer ó outro 

Rosa Méndez Ponte 

Ocio e tempo libre acadaron na nosa sociedade unhas dimensións descofiecidas ata 
agora, ó mesmo tempo que as cotas de esixencia de calidade neste ámbito son cada 
vez maiores. Oeste xeito, lecer, diversión e tempo de vagar vanse afastando de valo
res que, ata non hai moitas décadas, ocupaban un lugar preponderante nos cles
prazamentos, abríndose paso un turismo chamado de "caliclacle" en que o patrimo
nio cultural aclquire para si un espazo privilexiado. 

Así, a experiencia humana que provoca calquera tipo ele clesprazamento 
alcanza neste eido unha dimensión diferente e confíre a estes visitantes un per
fil determinado, que vén marcado, entre outras cousas, polo cambio cultural 
producido nas últimas décadas naquelas sociedades que cofieceron un período 
de paz e prospericlade económica; o que -seguindo a Inglehart 1

- afectaría prin
cipalmente á xente máis nova, que non chegou a cofiecer as privacións e efec
tos da guerra. Todo isto conduce a que as súas orientacións sexan diferentes ás 
que posuían xeracións anteriores, que estaban basicamente enfocadas cara ó 
benestar material e á seguridade física. 

Confluencias, diverxencias e contradiccións do "outro" 

no Camiño a Compostela 

Ó comezar unha análise verbo da peregrinaxe a Santiago, a primeira dúbida 
que acloita xurclir é a ele si ter tan só en consideración ó peregrino , quer clicir, 
a aquel que principia a súa andaina con fins exclusivamente relixiosos , o que 
nos levaría a unhas conclusións claramente desviadas e reducionistas. A Com
postela non só se dirixen aqueles peregrinos que van movidos pola súa fe , 
senón outros moitos con motivacións diametralmente apostas, e o conxunto ele 
todos eles está inserido na rede de procesos, de carácter dinámico , que con
forman a cultura , entendida como unha construción cuxo punto de partida nos 

A peregrinación a Santiago foi , dende sempre, un proceso de carác ter dinámico. 
Os tempos cambian, os peregrinos tamén, pero os motivos seguen sendo os mesmos 
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chega delimitado por un marco de signifi cados compartidos . Xa qu e logo , 
camiñantes e peregrinos danse cita ó longo dun itinerario conmunmente acep
ta do para, fin almente, chegaren xuntos á meta previamente es tablecida: San
tiago de Compostela. 

Paralelamente, atopámonos tamén ante dos conclutos fundam entais a tra
vés dos que se canalizan as devanditas anclainas . O primeiro eles, e que corres
pond ería ós peregrinos, sería a vía institucional ele carácter relixioso, na qu e as 
cotas sacro-espitiru ais posúen un lu gar preponderante . Neste eiclo , e ocupan
do un segund o plano , es tarían tamén presentes aqu elas asociacións que , com
postas por indi viduos segrares, lle dan pulo a es ta espiritualiclacle e promoven 
o Camiño como un elem ento a través do cal se pode chegar á comuñón máis 
íntima coa clivinclacl e; aín cla que, n es te caso, o ap ós tolo Santiago actúa como 
interm ediario. Para m oitas clestas asociacións o Camiño apenas é algo m áis ca 
un m di o - plasmado mm itinerario- qu e posibilita o fin , polo que, conse-

u ntemente a súa presenza real non debe ser "m anchada" por aqueles que 
non omparten es tes sentimentos ele carác ter relixioso. D es te modo pódese 
c mpre ncl er iu e entre o vocabulario m áis co tián clalgúns m embros cles tas aso
ciacións apareza, unh a e outra vez, a denominación ele "falso peregrino"2 para 
aqu eles que non comungan coa súa mesma icleoloxía, recuanclo as í, polo 
menos, catro séc ulos, e apoianclo es ta denominación -en ocasións el e modo 
inconsciente- en argum entos que fan da Historia e o pasado unha autoriclade. 
Todos estes razoamentos conclúen nun férreo sentimento el e "posesión" do 
clevanclito itin erario -fom entado , á súa vez, polas institucións relixiosas- e mm 

con servaclorismo que non admite máis beneficiarios lexítimos que os qu e tran
sitan o Camiño baixo as súas m esm as motivacións . Algo que, en principio , non 
es tá consonte coa liña el e es treita convivencia económica que , tanto institu
cións relixiosas coma asociacións , manteñen con institucións públicas a través 
el e subvencións e axucl as des tinadas ás ac tividades que promoven . 

Un segundo modo de canalización é o proveniente das institucións ele carácter 
público, que priman a vía da revi talización clun elemento patrimonial, o Camiño, 
cuxo carác ter de lwco vén ciado por es tar en posesión da gran maioría ele caracte
rísticas -senón todas- que, no momento ac tual, se poden poñer en valor cara a 
unha posterior renclibiliclade económica . O antropólogo Llorens Pra ts3 sintetiza 
-moi atinaclamente ó meu ver- estas características ou valores en tres: a natureza, 
a historia e a inspiración creativa, e afirma que calquera delas, por si soa, aboncla 
para converter un obxecto4 en patrimonial. Mais o certo é que no Camiño ele San
tiago se clan ci ta as tres, o cal converte es ta senda non xa nun simple obxecto patri-



monial, senón no obxecto patrimonial por excelencia. Oeste xeito, a súa rendibili
dade -sempre e cando no se u espírito fundamental atopemos elementos racionais 
que fagan prevalecer o humano sobre o puramente material- está asegurada, e os 
beneficiarios non serán outros cá sociedade no seu conxunto e, especialmente, os 
habitantes que viven ó longo desta ruta e que a humanizan . 

Unha vez canali zado e impulsado o qu e, con posterioridade, se dará conver
tido en motivación, é importante analizar o modo -igualmente lexítimo- en que 
o "facer o Camifio" é afrontado, tanto por camifiantes com a por peregrinos. No 
momento actual, e dende un punto de vista económico , son moi poucos os que 
organizan unha viaxe sen ningún tipo de recursos para levala a cabo; durmir ó 
ventimperio pode mesmo resultar unha aventura, pero na nasa sociedade o cos
tume de practicar o xaxún quedou xa en desuso . E se partimos de que o Cami
fio non deixa de ser unh a viaxe, para pofierse en marcha cómpren uns requisi
tos económicos mínimos. Acerca disto ahonde dicir que os máis dos camifi an
tes e peregrinos des tin an normalmente arredor de trescentos euros , mesmo 
considerando qu e o fan con austeridade5, aínda que cabería esperar algunha 
diferenza en tre peregrino e camifiante nes te apartado , xa que a privación per
soal do primeiro ten un carác ter relixioso e : " . .. Siendo el hombre alma y cuer
po, de nada serviría imaginar una religión puramente espiritual: para obrar tiene 
el alma necesidad de los ac to s y de las ac titudes del cuerpo . El ayuno siempre 
acompafiado de oración suplicante , sirve para traducir la humildad delante de 
Dios: ayunar equivale a hunii.llar su alma. Se ayuna como preparación para el 
trato con Dios. El ayuno es un a medida efic az para el encuentro con la divini
dad. Por eso antes de la comunión se ayunaba ; por eso se ayuna antes del con
tacto con el mundo sagrado del santuario ... "6_ 

Un segundo punto, igualmente de partida , é a dispofiibilidade de tempo, que 
corre á par cun determinado perfil de individuo, tendo en canta que quen vive do 
traballo temporal non pode ter a mesma liberdade de elección que o que ten un 
mes de vacacións ó ano, es tá xubilado ou, simplemente, é un es tudante. 

Solucionada xa a posta en marcha, as razóns para emprendela servirán para 
distinguir de maneira diáfana ó camifiante do peregrino. Este último, como se 
ap untaba antes, posúe unh as motivacións , fundamentalmente relixiosas , que o 
diferencian do camifiante, pero non por iso deixarán de confluír nunha chea de 
características, que fun cionarán como lugares de encontro nos qu e ambos se 
han mirar con complicidade, o cal levará aparellado que os que se recofiecen a 
si mesmos como peregrinos vaian aband onando de vagariño algúns dos prexuí
zos que tiñ an , antes da partida , con respecto ós, simplemente, camiñantes. 
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O amiño ascende 
por La Grajera. 
Ó Fondo queda 

Logroño, A Rioxa 

Facendo un breve repaso <les tes puntos comúns, primeiramente es taría o esfor
zo; porque "andar o Camifio" non é sinxelo, nin para Lms nin para outros , e isto é 
algo que saben ambos , de aí que a solidariedade faga ac to de presenza de xeito 
espontáneo. E non se debe esquecer que a axuda puntual ó descofiecido produce 
unha satisfacción interna que pode chegar a crear hábito. É un lugar común, que 
fundamenta lmente parte da primixenia simboloxía do peregrino, que a peregrina,...::e 
en si mesma era un acto de penitencia e, recofi ecido como tal, debía entrafiar esfor
zo e fatiga : "La marcha del peregrino es una forma elemental y primordial de peni
tencia , una plegaria permanente, tanto más meritoria cuanto más costosa es ( ... ) 
Los miles de pasos que llevan a Compostela -por ejemplo-, los miles ele pasos 
miles de veces repetidos , son la moneda del peregrino: con humildes fatigas, con 
hambres indecibles, co n heridas sin gloria, paga la salvación de su alma"7

. 



Un segundo lugar común sería o de VIVl r, polo 
menos por uns días, dun modo frugal, bordeando as 
necesidades dese día a día que se deixou atrás, demos
trá ndose a un mesmo que se é capaz de prescindir 
delas, o que, por outra parte, pode chegar á fascinación 
cando, no fondo, se é consciente de que o Camiño non 
é máis ca unha paréntese trala cal un volve ás comodi
dades coñecidas; de feito es tás góza nse con maior frui
ción unha vez qu e se regresa á vida habitual. É dicir, a 
demostración in terna e externa ele que se es tá por riba 
de todas esas pequenas-gra ndes cousas materiais que 
supoñen benestar tradúcese en seguridade nun mesmo, 
pero si transcende ós demais a satisfacción é maior 
aínda. Finalmente, todo is to acaba producindo unha 
mellara no nivel subxec tivo do benes tar psicolóxico; de 
aí a extrema compracencia polo fei to e o crecemento e 
a for taleza ante a dor física. 

Un terceiro tópico sería o da busca da autenticida
de. En principio, a viaxe a Santiago debe ser polo Cami
ño; é dicir, pola ruta transitada ó longo dos séculas e 
delimitada hoxe, con precisión case absoluta, sobre 
fragmen tos históricos. No n valen alternativas máis 
rac ionais ou incluso máis cómodas, porque a comodi-
dade non é considerada un valor por peregrinos ou camiñantes, senón que, pola con
tra, se foxe dela, en detrimento ele cantas facilidades puidese implicar a súa as unción . 
Pero non só se busca a autenticiclacle na delimitación do trazado, senón que, ademais, 
non tódolos Camiños recofi eciclos son considerados "igualmente auténticos", xa que 
o que posC1e maiores trazas ele "real" é o Fra ncés, como o clemostra o feíto ele que un 
bo nC1mero ele peregrinos e ca mifía ntes galegas -sobre todo aqueles que se lanza n a 
esta aventura por primeira vez- parta n ele Pecl ra fita ele O Cebreiro , cando o poclería n 
face r dende os seus lugares ele orixe, por calquera dos Camiños que atravesan Gali 
cia (Portugués, Inglés, Vía da Prata, Primitivo, do Norte ou do Mar ele Arousa). E en 
todo is to non pode menos que enxerga rse unha nova valoración, a do pasado en si 
mes mo que, utilizado como referente primeiro cl unha acción inmediata, acouga e 
proporciona seguridade, pero sen que en todo is to se poída advertir un mínimo pro
tagonismo da racionaliclacle, ó tempo en que o fi n aparece, en certa medida, ec lipsa
do, porque se a meta é -¿realmente?- Compostela, ¿como se explica que se ll e clea 
tanta importancia o itinerari o que se debe levar a cabo para acadala? 

O Camiño de Santiago. 
Arredores de Cirauqu i, 
Nava rra 
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Peregrinos 
no Cebre iro , Lugo 

Por último , e dentro destes espazos que lles son comúns a peregrinos e cami
ñantes, pódese engadir o relacionado co ámbito espiritu al. "Encontrarse a un 
mesmo", "tranquilidad e interior'', "afastamento do balbordo" ... son frases que, 
unha e outra vez, repiten aq ueles que fixeron o Camiño. Algo que, en principio, faí 
pensar en qu e unha gran maioría destes camiñantes proceden de ambientes urba
nos ou semi-urbanos, posto que tales afirmacións carecerían de sentido se víñesen 
daq ueles cuxo día a día transcorre en pequenos núcleos de carácter rural e gozan 
xa dunha vida ó aire libre. Sobre isto cómpre dicir que, segundo es tudos levados a 
cabo, a maioría de camiñantes e peregrinos proceden de es tratos ocupacionais ele
vados e a súa instrución adoita ser media ou media-alta8

. 



O Camiño como elemento patrimonial 

Unha vez analizada unha pequena se1ie de similitudes compartidas por camiñantes e 
peregrinos, exis te un marco onde a súa percepción os leva polo xeral a lugares diame
tralmente opostos, pero igual de válidos dende unha perspectiva cultural , e onde se 
situaría un importante número dos bens considerados socialmente como patii moniais. 

Os diferentes valores que xiran en torno ó patrimonio, a súa especificidade e o 
modo en que es te se conforma son algúns dos trazos propios dunha cultura, e dife
renciadores con respecto doutras. A isto debe sum árselle o feíto de que a través do 
mesmo se pode acceder ás diversas transformacións das es truturas de poder e auto
ridade que es tán presentes na dinámica social. Así, o patrimonio e a súa confor
mación convértense en elementos fundam entais que cómpre ter en canta para 
levar a cabo un es tudo acerca dun fenómeno determinado. Por outra banda, o patri
monio , entendido no seu conxunto , ac túa na nosa sociedade como axente cultural 
de carácter diferenciador, ata o punto de converterse nunha herdanza a través da 
cal cobra sentido a memoria colectiva dun pobo e á que este acode cando desexa 
pervivir máis alá do tempo; de aí que o esquecemento - entendido como perda 
desta memoria- sexa un dos principais perigos ós que está exposto. Neste mesmo 
sentido , cómpre dicir tamén que o patrimonio é un dos maiores reflexos das claves 
(históricas, presentes e, en determinados casos, futuras) desa sociedade na que se 
inscribe; e es ta carac terística sitúao nos límites onde acada o seu sentido a identi
dade colectiva. Dito doutra maneira, patrimonio e identidade recorren á par un 
mesmo camiño no que podemos atapar algúns dos principais elementos que con
forman a vida cultural. 

Tralo exposto, é obvio concluír que a identidade cobra un importante papel no 
terreo patrimonial e que debe ser comprendida "como convencimiento, creencia 
colectiva, relacionada e implicada en complejos juegos de es tra tegias sociales. 
Como toda creencia humana, aparece entremezclada con argumentos racionales 
clarificatorios y se proyecta en formas de expresión simbólica que convencen, 
refu erzan , recrean el sentimiento de pertenencia ante circunstancias cambiantes"9

. 

Deste xeito, atopámonos con que a identidade se nos fai presente a través da suma 
de realidade, ideas, valores e intereses . 

Partindo do significado do patrimonio na súa vertente global (arquitectónico, 
histórico , artísti co, us os e tra dicións, literario, musical, da memoria ... ), fac il
mente podemos comprobar qu e ningunha das súas representacións posúe, en si 
mesma, ningún valor; qu er dicir, a confo rmación do patrimonio non parte de 
valores intrínsecos que poidamos buscar nes te, senón que todo canto é e pode 
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chega r a signifi ca r nos vén a través dunh a serie de valoracións e consideracións 
profundamen te cultu ra is. Xa gue logo, es tamos ante un proceso dinámico , de 
carác ter cultu ra l e subxec ti vo gue culmina na sanción a través da cal é lexiti
maclo calgu era tipo ele ben, clánclolle un significado novo e converténcloo en 
patrimonial. É cli cir, somos nós os gue, dende un marco cultural común, o dota
mos de sentido . Dito cloutro modo , e utilizando as palabras ele Bourdieu 1º: "Se 
produce la existencia ele la cosa nombrada (apliguémoslle es tas palabras ele 
Bourclieu ó obxecto pre-patrimonial) por la eficacia del discurso performativo , 
gu e pretend e el advenimiento ele lo que enuncia (entendámolo como elemento 
pre-pa trim oni al proposto) y gracias a la autoridad ele guíen lo enuncia: es decir, 
el e qui en es tá autorizado a autorizar''. 

Atopámonos claguela ante unh a socieclacle á gue, clun xeito ou doutro, a con
formación do seu patrimonio Ile vén dada non dun modo estritamente global -ele 
"s uxeito colec ti vo"-, senón a partir dun individuo ou individuos concretos que for
man part el sa socieclacle determinada ; o cal, consecuentemente, xa nos fai pen
sa r ¡u es tamos ante unhas es tratexias gue non sempre tefien gue posuír un carác
ter le in ocencia, posto qu e o disc urso con gue se acompafian está ó servizo cluns 
va lores, ideas e intereses determinados. Mais, volvendo aplicarlle ó patrimonio as 
palabras ele Bourclieu: "La objetivación del discurso no depende sólo de la autori
dad el e quien lo form ula, sino también del reconocimiento y la credibilidad que le 
co nceden los mi embros de ese grupo, así como las propiedades económicas y cul
tu rales que tengan en común; dada la importancia del principio ele pertenencia, 
gue conlleva una visión única ele su identidad y una visión idéntica ele su unidad, 
y por lo tan to una visión unitaria del mundo social. Y es ta oficialización se cumple 
en la manifestación -ac to mágico- por la cual el grupo (o individuo) se hace visi
ble para los demás grupos ( . .. ) pretendiendo su institucionalización''. 

Todo isto nos sitúa ante un ámbito en gue o poder (relixioso, institucional, cien
tífico, social, etc. ) ocupa un lugar primordial, pudendo mesmo afirmarse que sen a 
súa mediación e lexitimación difícilmente poderiamos falar da existencia clunha 
posterior sa nción patrimonial. 

Deste modo, encontrámonos con que o patrimonio é unha construción social, 
cun punto de partida en que es tivo presente a proposta clun subgrupo, posuiclor 
dunhas caracterís ticas determinadas gue lle permitiron levar a cabo dita acción 11

• 

Pero normalmente es ta construción non posúe nas súas representacións unha forza 
proporcional á súa es timación ele verdade; lembremos o dito anteriormente: os valo
res patrimoniais son intersubxectivos, posto gue o obxecto patrimonial non posúe, 

n si mesmo, valor intrínseco ningún 12
. Imaxinemos, senón, os habitantes dun 



N o Porto 
ele Foncebael ón (León) 
é rguese C ruz ele Ferro 
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Outros compofientes 
do turismo cultu ra l 

poboado amazónico e a maneira en que estes poderían apreciar 13 e facer seu un 
anaco e cerámica exipcia, a partitura orixinal dunha obra de Mozart ou un cadro de 
Tapies. Porqu e, aínda no caso de as umírenos ata o punto de chegar a constituírse 
en bens patrimoniais e referentes identitarios, os valores e significados que lles 
habían outorga r, non terían por qué ser, necesariamente, os mesmos que es tes 
outros cos que a nosa sociedade os dota de sentido. Estamos, pois, ante un xogo en 
que todos participan, pero no que as propostas e moclificacións das regras parten 
dun sector minoritario que, clun xeito ou doutro , é capaz ele impoñerse a todo o 

14 

conxunto. Así, atopariámonos ante o que Berger e Luckman xa acliantaban ó falar-
nos ele "universos simbólicos lexitimados", ou ben fronte a unha segunda proposta 
que, da ma n de H obsbawm e Ranger1

\ nos sitúa ante a "manipulación" . . . puden
do todo isto mostrársenos interrelacionado , quer clicir: a lexitimación dese univer
so simbólico a prol da manipulación. Aíncla qu e tamén é posible que non sempre 
esta Ciltima estea presente, polo menos clun modo consciente. 



Llorens Prats 16 fá lanos nes ta liña - é ó m e u ver utilizando un vocáb ulo moi Símbolos hi stóri cos 

acertado- de activac-ións p atrimoniais, entendidas como "lexitimación s duns 
de terminados referentes simbólicos''. E é neste punto onde podemos atopar 
unha fonte de indicadores especialmente ricos á hora de estudar de terminados 
aspec to s da sociedade : quen son es tes suxei tos ou colec tivos capaces de ac ti
var un de termi nado obxecto c ultural; por que a sociedade no se u conxunto san
ciona as súas propostas; de q ue tipo son eses elem entos q ue interveñe n no xogo 
patrimonial; cales so n os valores que se introducen no disc urso q ue pretende 
lexitimar es te pre-patrimonio ; q ue cambios se producen e por que n es tes ac ti

vadores; se son sempre os m esmos; se varían os seus es tra tos ele p ertenza; ou 
que modificacións introducen no seu dis c urso cando este sub stitú e a outro e é 
sancionado polo colec tivo. 

A a ten ción a todas es tas preguntas pódenos servir como espello en que se 
reflictan as incesantes din ámicas culturais que teñen lugar no noso redor. A 

renovados 
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modo el e exe mplo, dende hai escasas décadas, podemos observar como na nosa 
soc ie cl acle se foro n sucecle nclo unh a se rie el e cambios relacionados con de ter
min ados be ns c ultu ra is -e o Ca mifio ele Santiago 17 é unha boa proba disto-; ins
tit ucións pC1blicas e gra neles entid ades e mpresariai s e financ eiras ocuparon un 
lu ga r preponderante, co nvertéro nse en graneles ac tivaclores, clesprazanclo a 
com unicl acle cie ntífica e o se u discurso do lugar central que antes posuía en 
ca nto ós m es mos. "Re nclibihclacle patrimonial", "pres tixio" e "mercado" son 
a lgC1n s dos termos que se foron introducindo e que penetraron fortemente na 
nosa soc iecla cl e, pero non se de be esqu ecer que baixo todos eles transitan moi
ta s c laves dese proceso cultural qu e tivo lu gar nos últimos anos. 

É co nve ni e nte, tamén , termo s en co nta que o proceso de mundialización en 
q ue a nosa soc ieclacl e es tá inm e rsa (e ó qu e non lle son alleas a cultura mediá
t ica e a c rece nte co ncentrac ió n eco nómi ca) trae consigo unha flexibilización no 
ca mpo da ide nticl acl e c ultu ra l , que se atopa nun proceso ele fragmentación en 
q ue, sutilm e nte, co mezaron a aparecer pequeno s espazos que se foron en ch en
do co n mat ria is prove ni e ntes el e rea lidades, en principio alleas, e do patrimo
ni o (ó igua l qu e o á mbito xeográfico, a lin gua, a hi storia , a arte, a eficacia eco
nó mi ca .. . 18

) qu e funciona tam é n, en rnoitos casos , como elem ento lexitimador 
da c ul tu ra. D e a í q ue as variacións que se producen neste nos poidan levar a 
moitas das claves relacion adas cos cambios que tefien lugar n a identidade dese 
co lec tivo c ultu ra l no ca l estes bens se inscriben; todo isto dende unha pers 
pec t iva e n q ue a "c ultu ra" é entendida corno vehículo ele significación da reali
cl acl e e o "cambio c ultural" como variación do s significado s, reclifinición do que 
nos fo i dado 

Tralo expos to, póclese deducir facilmente qu e o Camifio ele Santiago é, no 
se u conxunto, un magnífico recep tác ulo ele patrimonio . A isto clébeselle engadir 
a caracte rísti ca el e significarse en elem ento lexitimador ele iclenticlacle , qu e se 
converte u en referente e espazo común reivindic ado por unha m anch ea el e cul
tura s difere ntes, qu e o asumen, con total aquiescencia, como p arte da súa his

toria . Pero tocio is to, n a ac tualiclade, cobrou un novo pulo . O que hai cinco déca 
das e ra apenas algo m áis ca un itinerario do pasado - con tódalas connotacións 
el e importancia hi stórico-cultura qu e se lle poiclan engadir- no momento pre
sente, e por mor clunhas específicas e cl aras activacións 19 ele carácter institucio
nal e relixioso, co nver te use nun do s fenómenos el e maior recofiecemento e acep 
tac ión social, e n p ermanente es tado de crecemento. 

Es ta carac terís tica aclquire unha especial relevancia no eiclo patrimonial, 
posto qu e no Ca mifi o é posible a tapar todo o conxunto el e valores que, ele modo 



parcial, posúen tódolos obxectos que considera a nosa sociedacle como patri
monio. O va lor hi stórico é innegable , así coma o artístico, o re lixioso, o cu ltural 
-entendido tarnén como o conxunto ele elementos cliferenciais provenientes de 
diversas com unidades-, o natural, o de escaseza, o espiritual e un longo etcéte
ra. É obvio que non todos son percibidos igualmente por camifiantes e peregri
nos; así o va lor artístico faise presente nunha manchea de eclificació ns ele carác
ter relixioso que van marcando o itinerario. A sC1a importancia arquitectónica 
correrá parell a cun inte rior en q ue se poclerán encontrar esc ultu ras, ornamen
tos e todo tipo ele elemen tos propios do culto . O conxunto conforma un carác
ter simbólico ele seu, con capaciclacle ele representar unha icl entidade determi
nada: a que se proxecta sobre o ámbito relixioso, polo menos fu ndamentalm en
te . O peregrino entenderá todo isto -aínda que sen desbotar, necesariam ente , a 
parte artística- dende unh a disposición previa marcadamente espiritu al; a igre
xifia románica que albisca ó lonxe o motivará especialmente, e do seu interior 
partirán novos azos que o cond ucirán, con menos esforzo, ata a porta do peque
no templo. A im axe dun Pantocrátor representada no tímpano levará ó se u inte
rior cantos significados parten da simboloxía reflectida na pedra. Xa den tro da 
igrexa , hase axeonll ar con veneración e reverencia ante a imaxe que preside o 
pequeno retablo do altar maior. Posteriormente reemprenderá a súa anclaina e o 
seu espírito irá co lm ado de paz. Ante todo isto, o va lor ele utiliclacle que cobro u 
es te edificio resultará primordial sobre calquera outro; os seus elementos sim
bólicos c umprirán coa función que o se u significado orixina l lles prevía , qu er 
dicir, aquel que ía rnoito máis alá da súa simple feitura física. 

Este edificio poderá tamén ser contemplado, ó lonxe , por un "simple" cami
fiante a Compostela que - no caso de mostrar un mediano inte rese pola arte, e 
en especial pola románica- pensará, internamente, en parar un s minutos para 
contemplar a igrexa e, ó tempo, tomar fo lgos. É posible que, se ademais leva 
unha cámara, aproveite para tirar unhas cantas fotografías. O Pantocrátor do 
tímpano chamará tamén a súa atención, pero ó mes mo tempo admirará as 
columnas que se acobadan nas cambas, igual que os se us capiteis histori ados e 
os pequenos canzorros, con formas diversas, situados onde descansa a cuberta. 
Xa no interior, ha admirar a sinxela ousia con fiestras abucinadas e é posib le 
que se cletefia ante cada unha das imaxes que se reparten polo templo; e, de 
certo, prestará especial atención a unha Virxe románica q ue aínda conserva res
tos de poli cromía. Imaxe que, tamén posib lemente, se fará merecente el e per
petuarse na fotografía número vinte e oito do se u sétimo carrete. Os bancos e 
reclinatorios non espertarán nel interese ningún, do mesmo modo que apenas 
será consciente de que, nunha sinxela Custodia, está exposto o Santísimo . 
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Recoll e rá a s C1 a mochila, gue deixo u á entra da, e re tom ará o se u camifio. N este 
caso, o va lor de utilid ade es ta rá ec lipsado p olo valor artís ti co e ca nto s subvalo
res parten do mes mo. As mani festació ns físicas dos elem e ntos g ue compofi en 
o edific io so n idénti cas, pero os se us signifi cado s simbóli cos ap enas tefi en que 
ver e ntre ámba las percepció ns. É posi ble, m es mo, q ue ese camiñ ante com
prenda, e aínda mell or có pe regrin o gu e o precede u na visi ta, os diferentes sím
bolos de ca rác ter relixioso qu e se insc ribe n no conxunto do temp lo, que coñe
za os po rqu és das diversas situac ións esp aciais dos se us ele mentos, aínda qu e 
todo is to o apli ca rá ós ámbitos ós que a s C1 a p e rcepción o predi sp ón , e que n ada 
tefie n qu e ve r cos do peregrin o. Pero h ai algo que si te fi en á mbolos dous e n 
co mC1n : el e ser necesa rio, había n mos tra r un forte rexei ta me nto ante a posible 
de moli ción dese te mpl o, aíncl a se nclo para construír no se u lu ga r un imp ortan
te ¿a lbe rgue? q ue, e n principio, é ele supoñer, había ben eficia los ós cl ous. 

Exe m plos co ma es te p ocl ería nse suceder fronte á maioría dos diferentes 
be ns do Ca mi ño q ue a n osa soc ie cl acl e con sidera como pa trim oniais, porgue 
afncla qu e es t s pos ufse n distintas va loración s de camifi antes e p eregrinos , n es 
tas lo le ri a mos ach ar nexos el e un ión qu e h abían fun cionar como punto 

el e n ont ro . 

A hegacla a Co mpos tela acl oita ser exultante p ara ambos. A ci cl ade m óstra
sell es co mo un e norm e p uzzle cuxas p eguenas pezas so n necesari as p ara lograr 
unh a visión do conxunto, e no cent ro: a catedra l. Camiña ntes e peregrin os ac u
dirá n ó se u inte ri or con m otivacións di fe rentes, pero tamén co n exp ec tativas 
com C111 s. Os q ue, ó longo el e va rios an os, ternos p ercorricl o o Camifio acompa
fia cl os el e es tucl antes som os tes temuñas el e como a em oción da ch ega cla á bas í
lica pode se r cau sa clunhas bágoas clificilmente conticlas, e es tas n acen igu al
mente nos oll os dos que eren e dos gu e non , ou dos simpl em ente agnósticos. 
Pero to ci as es tas miradas tefi en e n común q ue p ercorreron xuntas os m esmos 
lu gares, co mpartiron as in com odid ades e m ailo esforzo, escuclrifi aron as revira
voltas das congostras á p roc ura clunh a peguen a frecha amarela q ue ll es mos 
trase o camiño correcto, co mpa rti ron a auga e os rem edios para as rozaduras, 
cl e tiveron o tem po habitual e aco rdaron enfrontarse a outro q ue nada tiñ a que 

ver coas me cl ición s convencionais. Fixeron o C amiño, o un peregrinando e o 
outro, simple mente, camiñ ancl o cara a Sa ntiago, pero en definiti va chegaron 
xuntos á m eta, e ca nel o en solitari o reco rcl en es ta exp eri en cia, h ans e recordar 
tamén mutu am e nte, sa bencl o qu e co mpartiron un tempo m áxico e diferente a 
calg uera ou tro, po rq ue , n on o esq uezam os, entre o ca miñante e o peregrino h ai 
un consenso c lave e indisc utible : Co mpos tela . 



No Cebre iro (Lugo) 
recíbenos a hospedaría 
de Sa n G ira lda 
de Auri ll ac 
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A modo de conclusión 

O Ca miño ele Santiago2º é un itinerario en que se dan cita aqueles camifiantes que rea
liza n turismo cul tural e os que, por motivos relix:iosos, se recoñecen a si mesmos como 

peregrinos . Árnbolos clous grupos posúen uns determinados puntos ele partida 
comC111s: a dispofiibilidacle temporal e económica, o cal determina un marco ele extrac
ción soc ial compartido, ó que se lle debe sumar unha se rie ele valoracións comC1ns: 
esfo rzo, fr ugaliclacle, soliclaii eclacl e, autenticí clade e espiritualidade, entre outras. 

A acúvaci.ón previa qu e, por parte de in stitucións relix iosas e públicas, se levou 
a cabo sobre o Camiño de Santiago afec ta , en principio, ele modo diferente a cada 
un dos grupos , afnda que hai q ue e ngacli r q ue aquel que camifia por m otivos reli
xiosos l osC1e tamén certas influencias relacionadas co pulo dado polo labor institu
ciona l púb li co. 

O ami ño , e n si mesm o, pode ser con cibiclo com o un espazo l-imin.ar, propi
ia lor lun te mpo en. e fóra do J;ewipo , á p ar que dentro e f óra da estrutura social 

ecu lar21
• Todo o cal dá lu gar a unh a cowi·mun.itas qu e se introdu ce polos inters 

t i íos la cs tru t ura social , e que só alcanza o se u sentid o ó longo do itinerario a 
ompos te la. orn o ta l co-rmnun:itas , fa nse presentes a hom oxen eidade, a igual

dad e a ausencia ele status, a desp reoc upación pola ap aren cia persoal, a aus en
cia el e d istin cións propiciadas pola riqu eza, a xenerosicl acl e , a sinxeleza e a acep
tac ión da cl or e o s ufrim ento. 

Daqu ela pois, espazo e te mpo son elementos funcl ame ntais, a través dos cales 
alcanza n o seu significado as m oclifi cacións ele comportamento que se poden apre
cia r nos peregrinos e camifiantes, "la gente , suele decirse, es m ás ella mism a cuan
do no actúa dentro de su rol in stitucionalizado"22

, e es ta co munidade, espacial e 
temporal, permitirá unha m odificación ele cornportamentos e hábitos recofieciclos 
pola sociecl acle no seu conxunto, que chegarán a conformar o "nós" ante "os outros" 
q ue non son ca mi ñantes. 

A percepción q ue peregrinos e camifiantes pos úen do p atrim onio exis tente ó 
longo do C amifio sitúase den tro do ámbito da complexi clacle cultu ral, que abrangue 
o propio co nxunto patrimonial e o que conforman todos aqueles que transitan por 
es ta senda. Tocio isto comprendido dende a visión da cultu ra com o un sistem a for
temente dinámico, un campo sem ántico en que os seres humanos se constrúen e 
represe ntan a si mesm os e ós outros a través ele signos e prác ticas que clan lugar a 
unha s ríe ele me nsaxes , irn a,'<es e accións polivalentes23

, o cal se afasta, profunda
mente , da concepción homoxé nea, coherente e pechada. N este sentido, tanto o 

Camiño ele Santiago como o conxunto patrimonial qu e se inscribe no mesm o, 



débense entender como un elemento cuxo verdacleiro ser alcanza o seu signifi cado 
no momento presente, quer dicir, canelo é camiñado, pensado ou valorado e n cal
quera das súas vertentes. E, xa que lago, en todo isto ocupará un lugar sec undario 
o seu cariz histórico -á marxe do valor ele antigüidade- canelo, pala contra , o que 
verdadeiramente si posúe valor é a súa subtracció n no tempo e plasmación no pre
sente. Seguindo a Gaclamer24

, pódese afirmar que o seu sentido é equiva len te ó 
clunha obra ele arte, CLLXO verdacleiro significado pode aprehenderse no momento en 
que a mesma es tá a ser contemplada e valorada por qu en a mira; pudendo ser o 
xogo e a festa (cuxos significados están no momento da súa celebración) os seus 
paradigmas máis representativos. 

Así, a multiplicidacle ele valores que, en función ele todo isto, ten luga r na per
cepción patrimonial, de be ser comprendida non dende un modelo único e privi
lexiado sobre outros, senón dende unha multipliciclacle ele visións que ve ñen 
dadas a través das mes turas , préstamos e heteroxeneiclacles que conform an a c ul 
tura. Deste modo , a "aute nticidade" toma o ca miño da "heteroxeneicla cle", ó non 
existiren aqueles arquetipos culturais el e carácter absoluto . Cada valoració n patri
monial realizada por un ser humano posúe a súa propia pe1fonnance, da mesma 
maneira que festa e xogo se anovan en cada representación, porque, como xa se 
adi antou , o patrimonio carece ele valores intrínsecos, e son os individuos os que, 
partinclo cluns marcos culturais compartidos, toman a súa realiclacle e a reinter
pretan a través clunha dinámica contextualizaclora e plena ele significados. 

Notas 

Cfr. TNG LEHART, R. , Cambio cultural en la socie
dades industriales avanzadas, Madrid, 1991. 

2 Retomando, deste modo, unha denomina
ción cuxa orixe tivo luga r ca tro séculas atrás , 
canelo fa lsos ca miñantes utilizaban o Cami
ño con fin s qu e nada tiñan que ver coa pere
gr inaxe e s i coa extors ión de quen por e l 
transitaba piadosamente. De aí a apar ición 
da Pragmática do 13 de xuiio de 1590, emiti
da por F ilipe II , no Escoria l," .. . a treze días 

de Junio de mil J' quinientos noventa a·ños (. .. ) 
¡1or cuanto ¡1or e.,,periencia se ha visto J' enten
dido que muchos hom.bres, assí naturales des
tos Reynos como fu era dellos, andan vaga11do 
sin querer trabajai; ni ocuparse de manera que 
puedan remediar s1~ necesidad, siroiendo o 
haciendo otros oficios J' ejercicios necesarios 
en la república, con que se puedan. su.stentar; 
J' andan hurtando, robando J' haciendo otros 
delitos J' excesos en gran daiio de nuestros súb
ditos J' naturales, J' para poder hacer con 111ás 
libertad lo susodicho, fingen que van en ro111 e-
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ría a algunas casas de devoC'ión, diziendo aver
lo pro1netido, y se visten y ponen hábitos de 
rom.ero y ¡n regrinos, de esclavinas y sacos de 
saya l, y otros pañ.os de diversos colores y som
breros grandes con insignicts y bordones por 
m anera que con esto engafí.an a las justicias, 
las cuales viéndolos assi passar con semejantes 
hábitos, los dexan passar libremente creyendo 
son verdadermnente romeros y peregrinos . . 

3 PR1\TS, LL. , Antropología y Patrinwn:io, 
Madrid, 1997. 

4 Entenclenclo "obxecto" no seu sentido amp lo; 
é clic ir, tocio aq uilo que pode chegar a coíie
cerse a través dos sentidos ou da in te lixencia. 

5 GARCÍA, i\11. , "Turistas y pe regrinos ele Co m
postela", en V I Congreso Espafi.ol de Socio lo
x ía , A Coruíi a, 1998. 

6 MAR IÑO, X.R. , Las ro1nerías, j?eregrinaciones 
y sus sí111.bolos, Vigo , 1987, p. 121. 

7 M1\R IÑO, X.Ji ., Las romerías . . . , op. cit., p. 102. 

8 G 1\H Í1\, M ., 'T uristas y peregrinos ... ", op . cit. 
¡ .. ERNÁN DEZ DE ROT1\, ] .A. , "Identidad y 
rec reac ión hi stó ri ca en Ga li cia", Revista de 

Antropología Social, Madrid, (1991 ), p. 206 . 

IO Cfr. BOUHD IE U, P., ¿Qué signif ica hablar? 
Economía de los intercambios li.ngufst;icos, 

Mad ri d, 1985, cap. III . 
11 Os problemas que susc ita a acc ión humana, 

ta nto in di vidu al co mo social, abórdanse 
den de disti ntas pe rspec ti vas no vo lume 
monográ fi co do ed ito r GONZÁ LEZ, W J., 
dedi cado á Teoría de la Acc·iónl Action T he
ory, vo l III , Murc ia, 199 1. 

12 Deixa ncl o á marxe o se u ca rácte r ele obxec
to fac to. 

13 No sentido ele dotar, cultu ra lmente, ele valores . 

14 Cfr. BERGER, P. , LUCKMAN, T. , La construc
ción social de la realidad, Buenos Aires, 1983 . 

15 C fr. H OBSJ31\WM, E. e RANGER, T., Cinvent 

de la tradició , \!ic , 1988 . 

16 Pii1\TS , LL., Antropología ... , op. cit. 

17 Ou o que é o mes mo: o conxunto dos dife
rentes itinerari os que condu cen a Santi ago 
ele Compostela. 

l 8 Enté nclase cada un deles no se u correspon
clente nive l. 

19 C uxo punto ele partid a é o auxe que, en todo 
o mundo, cobraron as peregrinac ións nas 
tres últimas décadas, e cuxa expli cac ión 
merecería un estuclo á parte . 

20 Entendido co mo ca lquera dos traxec tos, ins
titu c ionalmente reco íiec iclos, que conducen 
a Santi ago . 

21 TURNER, V, E l proceso ritual, i\llaclricl , 1988, 

pp. 102- 103, 133 -135 . 

22 TURNER, V , La selva de los símbolos, Madrid , 
1990, p. 112. 

23 C fr. FERNÁN DEZ DE ROTA, ] .A., "De la Torre 
el e Babe l y sus secretos corredores", en FER
NÁN DEZ DE ROTA, J.A. (DIR. ), Lengua y Cul
tura . Aproxiniación desde u na sem ántica 
antropológica , Sacla-A Coruíia, 1988 . 

24 Cfr. GADAME R, H. G., Ve rdad y M étodo, Sala
manca, 1977. 
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TesTemuños Para a HISTor1a 



"Ós peregrinos que hoxe chegan 

ata Vós, afirmados na súa fe e 

confiados na solidariedade daqueles 

ós que atoparán ó longo 

da ruta, espéraos, ó final do camiño, 

un mellar coñecemento de si mesmos 

e dos demais, cando non o carisma 

espiritual da transcendencia 

e a eternidade. 11
• 

(Invocaci.ón de S.M. o Rei de Espaf'ia Don Juan Carlos 

na of;enda 6 Apóstolo Santiago do 25 de xullo 

con nioti.vo do ano santo de 1 9 9 9). 



As doazóns á catedral de Santiago: 

a ofrenda piadosa ó Apóstolo, intercesor e santo patrón 
Francisco Singul 

A peregrinación xacobea iníciase no séc ulo IX, tralo descubrimento da tumba de 
Santiago, na década de 820, e a organización do primitivo santuario altomedieval -
a basílica apostólica , as vivencias dos cregos irienses e mailo mosteiro de Antealta
res-, direc tamente auspiciado por la coroa ástur e pola mitra iriense. O impulso ini
cial incrementouse no século X, como proba a célebre peregrinación do bispo 
Gotescalco de Le Puy en 950, culminando es te proceso devocional e cultural nos 
séculas XI-XIII, época de esplendor que coincide co traslado defini tivo da sé epis
copal de Iría a Compostela, a construción da catedral románica e mailo programa 
de promoción inspirado por Diego Xelmírez. Es te esforzo colectivo continuou na 
Baixa Idade Media cunha incidencia de peregrinos moi positiva no século XIV, 
malia os rigores da Guerra dos Cen Anos , a peste negra e a crise da Igrexa, e duran
te o XV, momento no que o Camifio de Santiago cobra un grande pulo grazas á pro
clamación das indub::encias plenarias nos anos santos , complementándose a pere
grinación xacobea co xubileo da Santa Cruz de Oviedo . 

As causas do éxito masivo da peregrinación occidental hainas que procurar, 
fund amentalmente, nos resortes propios da mentalidade cristiá-medieval , en 
especial na crenza colec tiva de que era posible acadar as indulxencias da Igrexa 
de Santiago seguindo o camifio de ascese qu e, tras pasar por un itinerario devo
cional pautado por un bo número de templos-relicarios, mosteiros e hospitais, 
remataba ante o sep ulcro do apóstolo evanxelizador dos confíns de Occidente. 
Esta peregrin ación por un espazo sacro, no qu e era posible entrar en contacto 
co supraterreal nun exercicio cultural cara ás reliquias e imaxes relixiosas , foi 
especialmente agarimada polos poderes políticos e relixiosos. No séc ulo XI 
constrúese a infraestrutura básica do Camifio Francés, baixo os auspicios de 
Sancho o Maior de Navarra , Afonso VI de Castela e León e Sancho Ramírez de 
Aragón e Navarra. Os tres monarcas ins trumen talizaron o camifio de peregrina
ción en favo r dos se us intereses políticos e do control territorial, pero a súa 
acción foi asemade de patrocinio, posto que levantaron pontes, construíron cal
zadas, hospitais, abadías e catedrais, eliminaron taxas e peaxes ós peregrinos e 
defendéronos nos seus respectivos terri torios. 

Santiago o Maior. 
Parte luz do Pórti co 
da Gloria. 
Mes tre Mateo, 11 88 . 
Catedral ele Santiago 
ele Compostela 
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'ruz tíop " 1 9 
' lbouro da utcclrnl el e 
untiago el e Compostela 

Copón do mariscal 
Petain , J 943. 

Tesauro da Catedra l ele 
Sa ntiago el e Compostela 

Fo i es te un xe neroso patrocinio qu e xa se notara na Compostela altomedie
v 1, coa funda c ión e dotación das infraes truturas do locus Sancti. Ictcob'i por 
pa rt dos reis as turi anos Afonso II o Casto e Afonso III o Magno. As primeiras 
cl oazóns qu e rec ibiu Sa ntiago foron , de feito, as des tes soberanos. Afonso II 
ac ucli u á ch am ada do bi spo Teodomiro de Iria , descubridor do sep ulcro , visi
to u o lugar ond e repo usa ban os res tos do santo patrón do reino , invocado en 
tócla las igrexas, dend e finais do séc ulo VII I, co himn o litúrxico O Dei Verhii.ni , 
atribuído 6 Bea to el e Liébana. Ad e mais da ofrenda ó Apóstolo da primeira basí
lica e do mosteiro el e Antea ltares, Afonso II protagonizou a primeira gran doa
zó n rexia á Igrexa el e Sa ntiago , clándolle as terras integradas rnm radio de tres 
mill as . Es ta foi a c ham ada "elote do reí Casto", que creo u un asentamen to 
p re urban o qu e vai crecer sen descan so ata as 30 hectáreas que tiña en 1050, 
canelo xa hai un h a verclacleira cicla de am urallacla crecen do ó redor da tumba 
apostó lica. A evolu ción da orde nación cles te espazo é a clave p ara o nacem en
to da Compos tela m edieval. 

E n 874 os reís Afonso III e clona Ximena peregrin an a Santiago para facer 
cl oazó n clunh a cru z de ouro e pedrerías ó santo patrón do reino. Dous anos máis 
tarde, en 876, o mesm o reí favo rece o inicio da s obras dunh a nova igrexa para 
ga rcl a r, co mo un es toxo, o sep ulc ro xacobeo. A basílica tard ará case un cuarto 
el e séc ulo e n co nstruírse -as obras reac tíva nse na década de 89 0-, se ndo con
cluícla e n 896 e consagrada e n 899. Es ta segund a igrexa prerrománica, ofreci
da po la coroa ás tur, fo i o edificio relixioso cristián de maiores dimensións da 



Península. Este empefio por parte do re i Magno en ofrecer a Santiago un te m
plo abraiante, maior ca calquera outro de Ovieclo , reflicte o valor simbóli co e 

institucional da doazón ó Apóstolo, proxectando o interese da mon arquía no 
futuro do santuario e a pe regrinación. 

As bases altom edievais do locus Sancti Iacobi , forxad as polos reis ástures e mai
las súas doazóns, refórzanse no século XI , superando a etapa ele crise qu e supuxo 
para Santiago a ceifa de Alm anzor en 997. O rei Fe rnando I de León (103 8-106 5) 
e maila raífia clona Sancha acudiron acloito á ciclade apostólica, ofrecénclolle a 
Santiago ricas doazóns como o Crucifi,.,w cofieciclo como "el e Ordoño II", peza de 
ourivería realizada por un obracloiro leonés de formación renana que acubi11 a no 
seu interior un Ugn:um. Crucis. A ate nción ó santuario compostelán por parte ele 
Fernando I é máis significativa , ó te r en conta que na súa época a cidacle ele León 
recibe o corpo de san Isidoro de Sevilla. 

O papel da coroa en Santiago fo¡ tamén dete rminante para o desenvol vemento 
do proxecto románico da sC1a catedral, dende os se us inicios en 1075, en tempos do 
bispo Diego Peláez e do rei Afonso VI. A construción da nova basílica puiclo seguir 
a bo paso grazas a unha concesión - o privilexio ele cuñ ar moecla- que se pode 
entender como xenerosa ofrenda rexia ó prelado composte lán , sefior da ciclacle e 
representante na sé ele Santiago o M aior. Este priv:ilexio el e cufi ar moecl a fo¡ con
firmado por Afonso VII , trala exhibi ción que Xelmírez realizou do doc um ento 
perante a corte, polo te mor de qu e o monarca qu ixese privalo ele tan valiosa co n
cesión. O século XII foi unha época pródiga para as peregrinacións xacobeas, ri ca 

Sa nti ago pe regri no , 

1890 . Tesauro da 

Ca tedra l de Santi ago 
de Compos te la 

Re produc ión da C ruz 
da Vito ri a de O viedo, 

1965 . Tesauro da 

Ca tedra l de Santi ago 
de Co mposte la 

Santiago Apóstolo 

do deán Porte la Pazos, 
1930. iVI u seo da 

Catedra l de Sa ntiago 
de Composte la . 

f\ nverso e reverso 

1j 5 
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Espacia Bril Urgel IV, 
1999. Mu seo da 

ateclra l el e Sa ntiago 
ele Compostela 

Sable e vaíña, 
1999. Museo da 

Catedra l ele San tiago 
el e Compostela 

en doazó ns piadosas de reis, nobres , c regos exente comC1n . O papel de Xelmírez 
- os se us constan tes desve los para favo recer a ca usa da sé e mail o seu carnifio de 
pe regrinación- non p uido ser máis oportuno. El fo¡ o principal beneficiari o dunha 
das cloazóns rexias máis cé le bres da hi storia da Igrexa ele Santiago . O relicari o com
poste lán recibiu a ofrenda da ca beza de Santiago AJ feo, o após tolo Santiago o 
M enor, pri meiro bispo ele Xe ru salén . A reliquia chego u a O ccidente por obra do 

bi spo bracarense Ma uricio Burclino, qu en a tirou da tumba apos tólica entre 1104-
08, época da súa peregrin ación a Terra Santa. A raíña clona Urraca de Castela e 

Leó n apoclero use da reliqui a e cl oouna á Igrexa ele Sa ntiago cara a 111 6-1 7. 
De nd e aq uela gozou clun c ulto rnoi especial na cicl acle, polo que se acabou 

cl eclica nclo a Sa ntiago Alfeo a capela formada na p lanta inferior (cripta) do 
Pórt ico da G loria. En 1322, e grazas ó patroci nio do arcebi spo Berenguel ele Lan
clo i ra (13 18-1330), rea lizo use un ri co busto-relicario ele pra ta sobredouracla, co n 
es maltes e xe mas, para co nter a prezacla reliquia. 

No pe ríodo comprendi do en tre o Cdtim o te rzo do séc ul o XII e o p rimeiro do XIII , 
po a n q ue Ga licia forma pa rte do Reino ele León , separado ele Castela trala 

mo rL -' lo e m [ e ra cl or Afo nso VII n 115 7, a ca tedral compos telá logro u a súa cul-
111 i nac ión en virt ucl e da munifi cencia ele Fernand o II (1 157-11 88) e Afonso IX 

(l l 88- 1230), ámbolos clous sep ultados no Panteón Real da basílica apos tólica . 
Neste pe ríodo foi c ru cial a contratación do mes tre Ma teo o 23 de febreiro ele 

1168, grazas ó empe ño do p rimeiro clestes soberanos. 

A Baixa Icla cle Media fo i unh a época el e gran complexiclacl e político
social en Galicia e, en xeral, en todo Occidente, se n chegar a erosionar sig

ni fica tivamente a peregrinación a Compos tela. Todo un mund o fervoroso de san 
tos, m onarcas, eclesiás ticos, nobres leigos exente común cl eixaba as súas ofren
das ante o altar de Santiago, segundo fo se a súa condición e tipo ele peregrinación . 
Os brill os da rica ourivería sacra cloada polos poderosos competían coas sinxelas 
lu minarias que os peregrin os máis pobres portaban nas m ans, velas e cera qu e 
cloa ban devo tamente. A ca ted ral era imaxe da Xeru salé n celeste, p olo qu e es taba 
aberta día e noite e o seu in terior non cleixaba el e estar iluminado polas luces das 
ofrendas. las cerimonias rnáis solemnes tamén se lle ofrecía incenso a Santiago, 
como proba unha anotación m arxinal do Codex Calixtin.us, datada en 1332, onde 
se recolle a noticia do uso do botafum eiro n as procesións solemn es, ocasións en 
q ue tamén se am osaba a reliquia da cab eza ele Santiago Alfeo, no se u rico es toxo 
ele ourivería. O uso cles te grand e incen sario probablem e nte se remonta ó séc ulo 
XII e o se u emprego cerimoni al ten como obxec to rea lizar unh a ofrenda a Santia
go, un aromático incenso qu e form aba parte tamén das cl oazóns dos peregrinos . 

Urna da Ofrenda Naciona l, sécu lo )l.'\1 11. Museo da Catedra l el e antiago ele Composte la 
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anl iago Cabaleiro, 
ele José Liste. 

Museo da Catedra l ele 
antiago ele Compostela 

Un dos soberanos que deixo u como ofrenda un incensa
rio en forma de torre -á parte doutras pezas, como un cáliz 

de ouro e dú as campás para a torre do Reloxo- foi Luís XI, rei 
de Francia entre 146 1-83 . 

As doazóns realizadas por peregrinos de recursos modes
tos ou de alto berce acumulábanse ante o altar de San-

tiago. Como xa se dixo, a ofrenda realizábase en moi
tos casos en forma de velas e lámpadas, luminarias 
para alumear a tumba do Após tolo e enaltecer o ceri 
monial. Penduradas na capela maior había lámpadas 
vo ti vas dos reis e príncipes, como a que ofrecera o 

esposo da raíña Urraca de C as tela, o monarca aragonés 
Afons o I O Batallador (1104- 34), unha gran lámpa

da central ele se t e lucernarios con aceite ele bálsa
mo ou de oliveira. Co tempo es te costume prospe
ro u, acumulándose sobre o presbiterio lámpadas 
doadas polos Reís Católi cos - ofrecida en 1486, 
canelo chegaron a Santiago como peregrinos- , 
Catalina ele Aragón , o Gran Capitán ou o rei por
tugués don Manoel o Afortunado , peregrino xaco-

beo en 1501 . Es te cos tume continuou na época barroca 
e d urante o sécul o XVIII. Un dos máis ricos conxuntos cl oaclos é'í capela maior 
-e por fo rtu na conservado in si.tu- é, precisamente, o magnífico xogo ele lámpa
das de pra ta, doa clo en 176 5 polo mes trescola don Diego Xoán ele Ulloa, e rea
lizado en Roma polo ourive Louis Vallaclier. Componse clunha gran lámpada cen
tral cub erta ele qu erubín s, volutas e rocalla, cuxo cleseño es tá pres idido por un 
medall ón ovalado coa Virxe , e clúas arañas ele curvadas fo rmas, decoradas con 
guerubíns e profu sos motivos vexetais e rematadas, respec tivamente, coas ima
xes da Virxe das Dores e Santiago peregrin o. 

Á hora ele valorar as cloazóns piadosas dos peregrinos medievais, cómpre pensar 
nas motivacións que movían a miles ele devotos a encamiñar os seus pasos cara a 
Compostela. Os máis deles facían o Camiño ele Santiago por motivos relixiosos, 
poclenclo tra tarse ele devoción piadosa ó Apóstolo Santiago - o móbil máis puro-, ele 
xeito que o peregrino emprendía a súa viaxe pietatis causa e realizaba unha ofrenda 
ante o altar de Santiago segundo fose a súa condición social. O caso paradigmáti
co ele te tipo ele peregrinación é o da raíña santa Isabel ele Portugal, quen puxo ós 
pés le Santiago a súa coroa ele soberana e mailas súas vestimentas máis ricas. 



Tamén era de gran peso a satis fac ción dun voto. Nun momento de grave 
perigo físico, enfermidade persoal ou dun fa mili ar próximo, o futuro peregrino 
solicitaba a intercesión de Santiago a cambio de realizar a súa peregrin ación a 
Compostela . Tamén podía ser á inversa; é dicir, o peregrino realizaba o Cami
ño de Santiago como vía de perfección e purificación , deixaba unha ofrenda 
ante o altar maior da catedral e solicitaba un favor determin ado a Deus ou ó 
Apóstolo. Outro motivo bastante común para fa cerse peregrino era expiar unh a 
culpa. O devo to realizaba o camiño como penitencia procurand o a gran perdo
anza, en especial nos períodos xubilares . 

Durante a Baixa Idade Media xeneralizouse outra ca usa relixiosa -de profunda 
raíz caritativa- que animaba á peregrinación : as mandas piadosas tes tamentarias. 
A decisión dun fam iliar defunto abrigaba ós seus herdeiros a peregrinar a Com
postela ou mandar un interm ediari o, co obxecto de obteren satisfaccións espirituais 
para as almas do defunto e/ou dos seus familiares . Es ta práctica , denominada pere
grinación por encomenda, deu lugar ós peregrinos profesionais: aqueles que, cun 
afán mercenario, facían o Camiño de Santiago por encomenda doutros a cambio de 
diñeiro . Era unha peregrinación de encarga, moi criticada por Lutero, que tamén 
tiñ a como fin presentar unha ofrend a a Santiago . 

Relicario de "S. Thu ri bii'', 

segundo terzo 

do século XVII. 
Capela das Re liq uias. 
Cated ra l de Santiago 
de Composte la 
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Cá liz da De putac ión 
de Nava rra, 1993 . 

Cape la das Re liquias. 

Catedra l el e Santiago 

de Compos te la 

As motívacións de tipo reli~oso poden concluír, na Baixa Iclade Media, coa peregri
nación en representación dunha comuniclacle: unha ciclacle, por exemplo, afectada por 
unha peste ou unha guerra -no século XN non faltaron motivos destas características
que envía a Compostela a un peregrino en representación ele todo o grupo. 

Os motivos non reli~osos tamén cómpre referilos, aíncla que son os que menos 
ofrendas suscitarán no ánimo dos romeiros-viaxeiros. Trátase, e fectivamente, cles te pro

blema: non faltou quen, aíncla con motivacíóns máis ou menos relüciosas, tívo como 
principal impulso para se cliroor a Santiago a inqueclanza do viaxeíro por ver novas tenas 
e entrar en contacto con outras xentes. Este tipo ele peregrino pertence á Iclacle Moder
na, en especial ós séculos A.'VII e A.'VIII. Exemplos abundan: o polaco ] acopo Sobieski, 
a principios do A.'VII; o gran duque ele Toscana, Cosme III ele Meclici , a mediados do 
Seiscentos; Doménico Laffi , boloñés, peregrino por tres veces a Santiago e Fis terra nos 
anos 1666, 1670 e 1673. Entre os motivos que aduce Laffi destaca a súa "natural incli
nación ele querer ver cousas novas". Exis tiron tamén peregrinos que realiza ron o Cami
ño ele Sa ntiago para mellorar os seus negocios e outros fi\'.érono por necesiclacle, na pro-

Copa da Ofrenda Nac iona l, donac ión dos duques de i\ilontpens ie r, 18 59 . 

M useo da Ca tedral de Santiago de C om poste la 





122 Bandexa, 
prirncira rnetade 
do século >-'VI 11. 

Tesauro da Catedral 
de anliago 

de Compostela 

cura ele esmola. Es tes pouco poclerían cleixar na arca do após tolo. Pero os que si p ui

cle ron ofrecer esmolas, ele maior ou menor contía, foron os peregrinos penitentes, fo r

zados a rea lizar a viaxe meritoria como pena. A lexislación canónica e mailas Jeis civís 

fixero n abunda nte uso da peregrinación pe na. En ocasións rea lizaban a viaxe e n pe no

sas concli cións, con pe ni tencia fís ica, xax C111 e pobremente ves tidos . A ofrenda en cliilei

ro ou especies podía ser un comp lemento a es ta ex1)e riencia penitencia l. 

A peregrin ación po r sente nza civil es tá doc um e ntada no séc ulo XV nos Países 

Baixos. E n ocasións clábase e n virtucle clun tra tado el e paz en tre un monarca e os 

seus vasa llos, ou e ntre clúas fa milias desa migadas por m or clun 

h omi cidio, p or exemplo. Poclía nse dar gra nel es masas ele 

peregrinos fo rzados, co mo aconteceu e n Bruxas, en 

1305 , ca nel o o reí el e Francia, tras lograr un tratado 

ele paz va ntaxoso á súa ca usa, manclou tres mil fl a
m e ngos des ta ciclacle en pe regrin ación. 

Co mo se p ode ve r, os m otivos p ara entre 

garse á pe regrinac ión occide ntal e deixar 
ofre nd as ante o a ltar do Ap ós tolo non fa lta 

ron ó lon go el e toda a Icl acl e M edia . Pero ó 

tra tarse clunh a c icl acle ele seilorío ecles iás ti

co, a presen za e n Co mposte la d os re is 

du ra nte a e tap a b aixom e clieval foi moi come-

did a, des taca nd o, xa a fin ais do século A'V, a 

concesión á Igrexa el e Sa ntiago do Voto el e 

G ran ada, o 5 el e m aio el e 1492, polos Reís 

Ca tóli cos, c uxa te rceira p a rte terfa qu e des tin ar

se á fund ación , con s tru ción e do tac ión do G ran 

H ospital Real. As cloazón s máis sa lie ntabJ es ó Ap ós 

tolo du rante os séc ulas XIV e ){'..! son procluto da p ie

cl acle el e pe regrinos es t ra nxeiro s . Vem os, p or exemplo, a 

ch ega cla a Santiago da célebre fi gu ra -re li ca rio el e Santi ago peregri 

no , ele p rata cl oura cla, es m alte e ouro , cl oa cl a p or Ga ufriclo Cogu a trix cara a 

1320; o oferen te era un m embro des taca do da Adminis trac ión fr a ncesa : teso u

reiro ou ministro ele Facencl a el e F ilipe o Fe rm oso . Un séc ulo m áis tard e, 

Johannes Ro ucel cloa out ra fi gu ra el e Sa ntiago p eregrin o el e p ra ta so bre cl oura

cla , peza en cargad a a un obra cl oiro pari sie nse no p rim eiro c uarto do séc ulo XV 

e inve nta ri ada n a ca ted ra l e n 1426 . U nha terceira fi gura el e riqu eza se me ll an 

te é o Sa nti ago peregrin o cl oa clo polo a rce bisp o composte lá n don Álvaro !sorna 



(1445-49 ), realiza do polo pra teiro Francesco Marino en prata sobredourada e 
esm alte, n a primeira m etade do séc ul o A.7V. Non ca be dúbida que a signific a ti
va opu lencia des tas ofrendas tan espec tac ulares indica un agra cl ecemento con
creto ó Apóstolo, unh a p e tición ou o cumprimento clun vo to. 

O mes mo pode pensarse da doazón máis valiosa de mediados do século XV: o reta
bliño de alabastro sobre a Vida de Santiago, realizado pouco clespois ele 1450 e doado 
en 1456 á ca tedral polo crego John Goodyear, reitor da igrexa ele C hale (Ill a de \iVight , 
diocese ele Winches te r). Este peregrino demostrou a súa devoción ó Zebedeo con 
es ta fermosa ofrenda que amasa en varias escenas a vida do Apóstolo: a súa predica
ción en Hispania, o martirio en Xeru salén e o seu traslado en barco ata Iria Flavia. 
Outra rica ofrenda da época é a chamada Cruz das perlas, peza de ourivería reali zada 
en ouro, prata, esmaltes, perlas e xemas, manu facturada nun obradoiro de París cara 
a 13 75-1400 e cloada polo rei Xacobe IV ele Escocia (1 4 75-151 3). 

A cloazó n de obxectos suntu osos foi un tema recorren te ó longo dos séc ulas. 

Unh a t ra dición qu e se iniciara e n 874 coa cru z el e Afonso III , qu e co ntinú a na 
Iclacl e Media e alcanza a época co ntrarreformista e mes mo os séculas A.7VIII , XIX 
e X,,'{, se nd o especialmente eloc uente durante o Barroco. As tipoloxías poden ser 
moi vari adas, des taca nd o os vasos sagrados , as lámpadas e mailos reli carios . 

Fl etablo da vicia 
el e Sa ntiago, ofrecido 
polo crego inglés 
John Gooclyear, en 1456. 
iVI u seo da Catedra l el e 
Sant iago el e Compostela 
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f\rras nupciais, l 890. 
Musco da Catedral el e Sa nt iago ele Compostela 

l\lloccla conmemorativa da Fundac ión 
da cicl aclc el e Sant iago el e C uba, 1933. 

Musco da atccl ral el e ant iago el e Compostela 

frencla dos co rcl óns el e cadetes 
da promoc ión l l 4 ele cabalería e 

VI promoc ión da f\ DM , 195 1. 
Museo da atecl ral el e Sa ntiago el e Com postela 

Tricornio da Carda C ivil , 1999 . 
i'vlusco da Catedral el e Sa ntiago ele Compostela 

® .., 
. 

. 

~ w 

A ofrend a el e reliqui as á catedral fo i tamén as unto moi 
repe tid o, na turalme nte grazas á munifi cen cia do s m áis 
poderosos . A princip ios do séc ulo XII Diego Xelmírez inau
gurara es te cos tum e, co nsagrando os altares da cabeceira 
da ca tedra] románi ca coas célebres reliquias bracarenses. 
Despois viño a cab eza ele Santiago o M enor, xoia indisc uti 
bl e da cap ela das Reliquias, e n a Icl acl e Modern a multitucl e 
ele res tos sagrados, co rn o as ca bezas de santa Pauliñ a e 
sa nta Floriña, dC1 as das once mil virxes, conseguid as en 
Colonia por Carl os V e cloa cl as á ca tedral ele Santiago. 
Amb alas clúas ofrendas fo ron rec ub ertas p or cadan se us 
re licarios el e pra ta, obra dos ouri ves p ortugu eses C ecleira. A 
Casa Real, na súa na tu ra l in sis te ncia por cumprimentar 
de bidam ente ó sa nto pa trón de Esp aña, tamén deixou ante 
o alta r do Após tolo pezas de gra n valor simbólico proce
dentes el e preas militares, co rn o o ga ll arde te da nave capi
tana ele Lepanto e un gran fa nal turco que ilumina ba a 
capela maior en ocasións sol emn es, cl oaclos por don Xoán 
de Austri a na súa visita a Santi ago trala vitoria el e 15 7 1. 

O respec to á tra dic ión xaco bea, ó c ulto a Santiago 
com o santo pa trón do rein o -as unto m oi di sc utid o n o 
séc ul o A.'VII- e a fe rvorosa crenza na intercesión do Após
tolo en favo r das empresas da coroa esp añ ola foron aspec
tos tam én decisivos n os p rivilexios con cedidos á Igrexa 
compos telá polos reis da Casa de Austria. Durante o 
Antigo Réxim e, a p rebenda máis lucra tiva p ara arcebispo 
e cóengos fo i o co bro da rend a do Vo to el e Sa nti ago , rend a 



de orixe mítica, cuxo p ago se iniciou na Idad e Media e que non se aboliría ata 
1834. En 1 726 o primeiro rei Borbón , en agradecemento á axuda prestada 
pola Igrexa de Santiago durante a G uerra de Sucesión, e atendendo a un xusto 
entronqu e coa tradición da monarquía hispánica , confirmou os privilexios de 
F ilipe IV (1644) relativos ás dú as Ofrendas Nacionais ó Apóstolo: o 25 de 
xullo , fes tivid ael e el e Santiago o Maior, e o 30 de decembro , celebración da 
Festa da Translación. 

A finais do século A.'VII, o último monarca da Casa de Austria, Carlos II e 
maila súa esposa, dona Mariana el e Neoburgo, doáronlle ó Apóstolo un rico con
xunto de pezas de ourivería: unh a cruz e un xogo de candeeiros de cristal con 
guarnicións en ouro ; un precioso portapaz romano , de cristal de rocha e ouro , 
decorado co tema da Res urrección do Señor; o relicario de santa Novela e san 
Gaudencio , peza de ourivería romana, e as cornucopias de prata domada , obras 
xermanas de 16 78 decoradas coas escenas da Visita da raíiia de Saba a Salowión 
e a Reconciliación de Esaú e Xacob . Algún tempo antes, no ano santo de 1677, a 
duqu esa el e Aveiro peregrinou a Santi ago cleixanclo como ofrenda de enorme 
carga simbólica unha imaxe do Apóstolo Santiago cabaleiro. Trátase clunha vali o
sa peza el e prata que representaba a ficlelidacle a España da Casa Ducal ele Avei 
ro e Coimbra, inimiga dos Bragarn;:a, quen poucos anos antes conseguiran a 
separación ele Portugal de España por vía da guerra. 

Contra 1700, coinciclinclo co episcopado ele freí Antonio ele Monroy (1685-
1715 ), a capela maior da catedral contará cun luxoso embelecemento, froito 
da munificenci a do prelado. Non cabe dúbicla que a cloazón do altar ele prata , 
o rico camarín do Apóstolo, a Custodia, os banzos, a cadeira, a esclavina e 
todo o que rodea á imaxe sedente ele Santiago que preside o presbiterio é pro
duto da piedade do xeneroso arcebispo. Aíncla que moitas foron as doazóns 
ofrecidas a Santi ago polos membros cla mesa capitul ar e polos arcebispos cla 
cliocese, as ele Monroy son paradigmáticas: nunca o sentido da magnificen
cia barroca foi empregado con tanta procligalidacle a prol do esplendor do 
culto xacobeo. 

Durante o século A.'VIII , a presenza da coroa borbónica nos anos santos 
composteláns foi delegada a un bispo galega - ele Lugo, Ourense, l\/Ioncloñeclo 
ou Tui- co obxecto de qu e, no se u papel de delegado rexio, presentase a 
Ofrenda ó Apóstolo no nom e do monarca . A tradición continuou ó longo dos 
anos ata a ac tu aliclacl e, sendo o 25 de xull o festa grande en Santiago, sempre 
cumprimentacla por un delegado rexio , un ou varios membros da Casa Real, ou 
polo propio soberano. 

Réplica da Campá 
da Paz de Rovereto, 1996. 
M useo da Catedral de 
Sa ntiago de Compostela 

Pelegrín do Orfeón 
\la ldeorrés, 1999 . 
M useo da Catedral de 
Sa ntiago de ComposLe la 

Pe legrín da O 'CE, 
1993. Museo da 
Catedral de Sa ntiago 
de Composte la 
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E n de finiti va, sexan peregrinos el e escasa fort un a ou ele alta estirpe, cregos , 
nobres, re is ou anónimos fi eis qu e, salvando as dificultades do camiño ele pere

grinac ión, se ac hega n á casa do Se ñor Santiago con motiva cións ele variada índo
le, as ofre nd as qu e depositan na ca tedra l compostelá teñen un signifi cado fu n
da me ntal el e dádi va pi adosa ó Após tolo Santiago , santo patrón do reino e inter
cesor poderoso a nte o Altísimo. N on cabe dúbida qu e es ta prácti ca devocion al 
é unh a realidade qu e ó longo dos séc ulas se viu referend acla pola tradición. 
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Recornos na HISTOFia. HISTor1a na memoria 



"Europa enteira atopouse a si mesma 

arredor da 'memoria' de Santiago, 

nos mesmos séculas nos que ela 

se edificaba como continente 

homoxéneo e unido espiritualmente. 

Por iso o mesmo Goethe insinuará 

que a conciencia de Europa 

naceu peregrinando'). 

(A locución do papa Xoán Paulo II sobre Europa 

na caJ:edral ele Santiago ele Conipostela, 

9 el e novembro el e 1982). 



Signa peregrinationis. 

Tradición e historia na iconografía do peregrino 
Luis Grau Lobo 

Cando Sancho "vio que por el cam:ino por donde él iba ventan se-is peregrinos con sus 
bordones, de estos extranjeros que piden la linwsna cantando . .. " non resulta es trafi o 
que reaccionase con sorpresa e certa retranca ó recofiecer a un se u vecifio, o mou
risco Ricote: "¿ Ouién diablos te habría de conocer, Ricote, en ese traje de 1110hcrrra
cho que traes? D·inie quién te ha hecho f ranchote y cómo tienes atrevim:iento de vol
ver a Espafí.a .. . " (DQM, II , 54). H abía pou cos anos qu e unha pragmática do rei 
Filipe II lles prohibira o hábito de peregrino ós natu rais do país para evitar uns 
abusos e gallofadas 1 tan comúns que se converteran mm medio de vida asociado 
á esmola , ó Guelte, segundo din en xermanía os rom eiros que encontra o noso ex 
gobernador de Bara taria. En verdade que mudarse en peregrino non semella tare
fa difícil, tendo en conta o sinxelo da súa compos tura e as escasas variantes que 
es ta tivo durante centurias. Emporiso , face lo de veras supón moi dife rente empe
fio , xa que a auténtica peregrinación transforma ó camifi ante con tal intensidade 
que a súa indumentaria acaba por converterse no aspecto en que se recofi ece a si 
mesmo, polo que se adoita enterrar daqu ela guisa, e incorpora eses di stintivos ó 
se u escudo, ó seu retrato ou mesmo ó seu nome. Do mesmo xeito que o cabalei
ro xorde da toma das súas armas e a súa montura, pero sobre todo do compromi
so co espírito da cabalería , o camifiante devoto, así que asume o convencemento 
do seu novo carác ter, aelquire unha imaxe recofiecible mediante a adición ele dous 
compofi entes : a indumentaria que require o se u empefio víaxeiro e os signos qu e 
revelan o motivo da súa viaxe . 

Dei\'.émoslle ó Arcipres te ele Hita unha descrición inicial, máis ben choqueira2
: 

"El viernes de i.ndulgencias vistió una esclavina, 
gran sonibrero redondo, mucha concha marina, 
bordón lleno de imágenes, en él la palma fina, 
esportilla e cuentas para rezar aína. 
Los zapatos redondos e bien sobresolados, 
echó un gran doble sobre sus costados. 
Gallof as e bodigos lleva allí condensados: 

Colga nte con vie ira, 

segunda metacl e do 
séc ulo XlX. Colecc ión 

Jgles ias Díaz ele Ulloa , 

Santiago de Compostela 
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Deta lle da imaxe 
de antiago no 

pórtico occidenta l 
d ~ catedral de Leó n 
(1'01ograffa do ~ u tor) 

destas cosas ronieros andan aparejados. 
Debajo de su sobaco va la mejor alhaja: 

calabaza bermeja, más que pi.ca de graja: 
bien cabe un azumbre e más una miaja: 
non andarían romeros sin esta sufraja. 
Luego aquella noche, se fue a Roncesvalles . 
¡Vaya e Dios la guíe por montes e por valles!". 

E n efecto, as roupaxes básicas do peregrino son as do viaxeiro: o sombreiro de 
gra nde aba, a esclavina sobre os ombros (a pelerina, do francés pelerine), de coiro , 
frecu entemente untada para impermeabilizala contra a choiva e a neve, e unha 
cham bra ou sobretodo amplo contra o frío 3

. Cómpre lembrar os moi contrastados 
climas que o camiñante percorre ata Santiago: os partos montañosos , a meseta ele 
rudas xeadas e abafante insolación (espida de árbores, segundo a queixa ele case 



todos eles), a bre temosa e húmicla Galicia . .. Pero son 
es tas tan só ves tidura s el e co ntinxencia , el e aí que ás 
veces o seu fin al físico se ritualice no propio Santiago, 
procedenclo a queimalas na cruz dosfarrapos, rito puri
ficador similar ó corporal que ten lugar no regato 
de Lavacolla. 

A es te atavío que, malia a súa simplicidade, asume 
as características distintivas dun ac to relixioso de dife
renciación , engáclenselle clous elementos imprescindi
bles para o camiñante e que lle confíren personalidade 
definitiva: o bordón e a bolsa4

. Ámbolos dous aclquiren 
a categoría ele atributos principais que sanciona o Liber 
Sancti Iacobi. nun dos seus sermóns calixtinos (I , XVII: 
Veneranda dies ... ): "No sin razón los que vienen a visitar 

a los santos reciben en la iglesia el báculo y el niorral ben
dito". Este coñecido sermón describe tamén o ritual da 
bendición da impedimenta e menciona o seu nome en 
italiano (escarcela), provenzal (espuerta) ou galo (isquir
pia). A benedictio peraruni et baculoruwi correspóndese 
coa importancia <les tes obxectos como símbolos da 
empresa que se vai realizar, auténticas armas do viaxei
ro , signa peregrinationis, pois os outros que lago comen-
taremos non son senón conquistas postremeiras , certificacións de paso , emblemas 
atopados na ruta , non feítos para camiñar. 

O Li.ber tamén insiste na súa significación e sentido simbólico . Así, o peq ueno 
tamafio da escarcela "designa la esplendidez en las liniosnas y la mortificación de la 
carne ( ... ) es saquito estrecho, hecho de la piel de una bestia muerta, siempre abierto 
por la boca, no atado de ligaduras". Mesmo o feíto da súa fabricación en pe! é aso
ciado á vontade de sufrimento do peregrino (noutro lugar do Liber vaise falar da súa 
confección con coiro ele cervo e vaise advertir do engano que supón facer pasar por 
es ta pe! a clun animal doméstico), mentres que a súa abertura simboliza a largueza 
e disposición solidaria do pi adoso. O bordón , pola súa banda, é un "tercer pie para 
sostenerse" e simboliza a fe na Trindade ó xeito de defensa , como o é contra lobos e 

canso mes mo bastón5
. Normalmente supera a envergadura do romeiro, e consiste 

apenas nun longo hastil con algunha moldura para termar del mellar, un remate 
metálico no seu ápice inferior, un gancho no terzo superior para pendurar a cabaza 
ou a escarcela6 e, en ocasións, acaba nun pomo. 

Detall e da táboa 
Peregri.nos diante 
clo altar ele Santiago, 
ca . 1530. 
i\11 u seo de León, 
(fotografía: i\11.A. S.) 
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M ·dallas 
Sf\ 111 inglli SIHS nllnh :1 

·olfll'udu 1 oncsa. 
1\11 us ·o el e l~c6 n 

Daq uela , ternos un dis creto zurrón que, nos primeiros tempos da peregrina
ción , se coñece qu e se fabricou en pequeno tamaño e formato cuadrangular, pero 
qu e pu ido xoga r un papel iconográfico ele primeira fila, pois era o espazo reser
vado para a manifestación das insignias ou divisas ele peregrino, como clemostran 
os máis antigos tes temuños artísticos . Tanto o Santiago ele Santa Marta ele Tera 
(Zamora) coma o Cristo el e Emaús no machón do claustro ele Silos, o apóstolo da 
Cámara Sa nta ovetense ou o significativo altorrelevo ele Maguncia, que repre
senta a Santiago repartinclo borclóns e escarcelas coa vieira (ás veces en pares ou 
mes mo ele tres en tres en cada saquiño) ' , amósannos un peregrino que xa no 
séc ulo XII se recoñece, fundam entalmente, por este sinxelo bornal que exhibe a 
citada cuncha. A súa importancia , ele feito, cleu lugar a un clesenvolvemento 
patronímico (os Esportela ou Portela) e herálclico8

, tal e como acorrerá , con maior 
éxito, a partir da vieira. 

Pero mentres o zurrón coa cuncha parece ter máis predicamento na periferia 
ou nos desvíos da ruta ca nónica -se caclra corno expresión dunha arela ele cone
xión con ela ou porque neses territorios é ele esperar unha maior caracterización 
do viaxeiro corno xacobeo-, na urb e compostelá atopamos unha forma de caxa
to que participa do bác ulo da autorid ade eclesiástica e da referencia ó cami
ñante, como suxire o bas tón de mule ta ou rematado en tau do Santiago que pre-



side o pórtico mateano9
, alu sión á súa predicación nas terras máis di stantes da 

diáspora apos tóli ca, á súa primacía, xa que logo , no papel de peregrino no fini s 
terrae. Así, vólvese a es ta forma en ocasións solemnes, coma no agasa l1o feito a 
santa Isabel de Portugal na súa peregrinación de 1325, co que será enterrada, 
reunindo de novo as ideas de vara de soberanía e insigni a de avance, de apoio 
e autorid ade. 

Todo bas tón implica un mando, un instrumento de poder co que se proxecta 
unha Jifia vertical ascendente que enl aza a terra co sagrado. De aí que o usen os 
profetas (para golpear un penedo e que mane auga, por exemplo) ou os santos, que 
o tefian os bispos e qu e se apoien nel os que toman o papel do supremo peregrin o. 
No seu mesmo manexo e movemento cífrase a súa forta leza, pois anticípase á mar
cha e impélea, ó tempo que se presenta como 
arma defensiva e fonte nutricia , pois del pen
dura a cabaza que acalma a sede. 

Por outra banda, en todo tempo e lugar os 
peregrinos regresa n portando obxectos cuxo 
sentido, non pragmático de maneira direc ta, 
era para eles moito máis amplo có de seren 
meros testemufios da súa marcha . Es tes "resi
duos de santidade" prolongaban o contacto co 
sagrado e es taban santificados dobremente: 
polo lugar da súa extracción e grazas ó esforzo 
da súa consecución. Ampullae, eulogi.a, encol
pia, phylacterias ... á parte as propias e "autén
ticas" reliquias, eran adquiridos nos san tuarios 
orientais e engadidos a corpos e pezas de 
roupa ó regreso. Tamén abundaron os produ
tos "non elaborados", dende pedra dos santos 
edificios ou das tumbas, ata aceite das súas 
lámpadas ou auga de ríos e mananciais; ou os 
"froito s naturais do lugar", como a palma de 
Xerusalén e a cun cha atlánti ca. Neste caso de 
forma significativa un produto cos teiro, malia 
non ser Compostela cidade marítima ; aínda 
que si foi na costa onde atracou a barca cos 
restos do Apóstolo, ó tempo que a peregrina
ción se fai aínda máis "heroica" ó remitir ó 
alén das terras cofiecidas. 

Sa ntiago peregrino, 
igrexa de Vill adangos . 
i\11 u seo de León, 
(fotografía: i\11 .f\.S. ) 
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1 rn <LXC el e Sa ntiago 
ele ves tir, ca. 1760. 

Fondo do f\n tigo 
1-l ospiLal Hea l, 

Deputac ión Provinc ial 
da Coru11 a, 

Museo do Pobo 
Galega, Santiago 

ele Compostela 

Por suposto , nes te segundo grupo ele signos camrne1ros, a v1e1ra ocupa un 
lu ga r ele privilexio iconográfico, simbólico e cronolóxico. Vexamos o que afirma 
ó respecto o sermón Veneranda dies que xa citamos anteriormente: se a palma 

ele Xerusal é n "significa el triunfo, la concha significa las obras buenas(. .. ) Pues 

hay unos 1nariscos en el mar próxi.1110 a Santiago, a. los que el vulgo llama 
vieiras, que tienen dos corazas, una por cada lado, entre las cuales, con10 

entre dos tejuelas, se oculta un wiolusco parecido a una ostra. Tales con

chas están labradas con10 los dedos ele una niano y las llaman los proven
zales nidulas y los franceses crusillas, y al regresar los peregri.nos del san

tuario ele Santiago las prenden en las capas para gloria del Apóstol, y en 
recuerdo de él y en sePial ele tan largo viaje, las traen a su morada con 

gran regocijo. La especie ele corazas con que el marisco se defiende, 

significan los dos preceptos ele la caridad, con que quien cleb-icla
·mente los lleva debe defenderse, esto es: amar a Dios sobre todas las 

cosas y al prójinw como a s{ m:ismo (. .. ) Las conchas, acon10claclas a la 

·1nanera ele dedos, si.gvl'ifican las obras buenas, en las cuales el que dignamen

te las lleva debe perseverar, y bellam.ente por los dedos se simbolizan las obras 

buenas: ele ellos nos valemos cuando hacemos algo. Por tanto, como el pere

grino lleva la. concha, as{ mientras esté en el camino ele la vida presente debe 
llevar el yugo del SePior, esto es: debe someterse a sus mandamientos". 10 

Aíncla que o Uber Sanct-i Iacobi explica a súa orixe concreta en cura
cións Jenclarias resoltas milagrosamente por Santiago, atopámonos ante 
un dos símbolos máis complexos e ricos do repertorio peregrino, dotado 

ele se ntidos e interpretacións ancestrais. 

Neles prevalece a noción ele fecuncliclacle, pois a crenza nas virtudes máxicas 
e protectoras da cuncha, pola súa semellanza e asimilación á vulva feminina, 
remóntanse á prehistoria (aderezos mortuorios a base de cunchas); homologación 
testemufi.acla e n numerosas culturas qu e vencellan a fecuncliclacle feminina á fer
tiliclacl e da te rra dende o Neolítico . Esta significación da cuncha como receptá
c ulo ele revivificación dende a morte, que nutre as lendas do Coclex, formalízase , 
por exemplo, nun dos mitos gregos: o nacemento de Afrodita, concibiclo pola 
unión entre a esc uma m arifi.a e o membro viril ele Urano, mutilado por Cronos. 
A cle usa presentouse ante os chipriotas montada nunha cuncha, lu gar onde se 

procluciu a xénese divina , que pasará a ser un dos se us atributos e represe nta
cións máis habituais (lembrernos a ele Botticelli). Non é preciso insistir se ternos 
en conta qu e os nomes castelán e o ga lego -venera, vieira- derivan do latino 
-venus, vene ris- raíz tam én do verbo venera r. 

Testernu!los dos peregrinos na base da C ruz el e Ferro , 

porto el e Foncebaclón , León, (Fotografía do autor) 
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Ademaís, ese carácter rexe nera tivo pasou no mundo cristián a ter un sentido 
fun erario , aíncla que xa antes acollera interpretacións escatolóxicas vinculadas ó 
seu procluto : a perla. Así a ostra e maíla perla significan o sacrificio dunha xera
ción (a morte do animal ) en prol da prosperidade da seguinte (a perla). Esta debeu 
ser a signifi cación que tiñan as cunchas que sinalaban as tumbas dos primeiros 
cri sti áns; os numerosos exemplos das mesmas apoian a crenza de que estas son, 
así mesmo, o recipiente do sepulcro pechado que algún día se ha de abrir para dar
ll e saída a un novo mundo venturoso e edénico , e o sentido que se lle pode dar ó 
seu uso bauti smal, recipiente da auga gue outorga a vida relixiosa ó nacido. 

En todo caso, a cund1 a tamén ten un uso práctico , consecuencia obvia do 
problema de abas tecern ento da auga potable, para o carniñante medieval en par
tiCLil ar, cl esprotexiclo pola raquítica infraes trutura dos camiños , ben sexa corno 
re ipi ente directo a xeito el e vaso ou como símbolo propiciatorio. Este sentido 
ol sérvase tamén noutra s culturas, mesmo remotas, como na budismo chinés , no 
¡u c a cun cha augura unha viaxe próspera. 

Xa gu e logo, a cun cha do pecten 1'nax-inius'' pasou a ser a insignia rnaior da 
hcga cl a a ompos tela, mesmo a pesar ele existiren outros santuarios rnáis lita

rais, corno l\/lont Saint-1\/l ichel, chegando a converterse en emblema xenérico do 
p regrino, alí onde el encamiñase os seus pasos. De feito , o seu éxi to é tal que 
fo¡ empregada cada vez con maior asiduidade tanto na ves timenta coma no enxo
vaJ funerario do pe regrino . Se nos séculas centrais da Idade Media se colocou 
preferentemente na escarcela, dende o XIV atopámola cada vez máis na á do 
sombreiro repregacla sobre a fronte, lugar máis prominente que se verá progresi
vamente sobrecargado con emblemas múltiples e variados . No XVI o exceso de 
orn ato lévaa ós ombros, á esclavina e manto , ó peito, ó lombo ... cornpartindo 
espazo cos borclonciños, as pezas de chumbo , as ca bazas en miniatura ... nun 
exhibicionismo crecente que provoca, por exemplo, a retranca de Tirso de l\/lolina 
nunha das súas comedias: 

" .. . vuelvo agora 

después ele haber vis-i.tado 

su sepul.cro y su Padrón 

a Castilla., publicando 
mi devoción en las conchas 

veneras y santiagos 

de azabache y mmfil 
que, como es costumbre, traigo 

en sombrero y esclav ina". 



Nas tumbas acorre outro tanto. Se o reconto de Koster dá 
apenas cunha ou dú as vieiras nas sepulturas medievais (excep
cionalmente tres), o número crece na Idade Moderna ata a trin
tena, chegando a corenta na vestimenta de peregrino coa gue se 
enterra Jean Juillet de ]ambles en 1730. Son exemplares cada 
vez de maior tamaño , máis recargados e mes turados con outras 
producións xacobeas ou de sentido apo tropaico. 

Aínda hoxe, en Santiago ou nos seus Camiños, a vieira é o 
"símbolo maior" da ruta ele peregrin ación, guer na imaxe merca
dotécnica dos temas xacobeos da Xunta galega, guer na es tiliza
ción gue serve de logotipo e sinalización por parte do Consello 
de Europa; a esexese sígnica da mesma podería caber noutro ser
món, xa gue as súas nervaduras acabaron por transformarse nos 
feixes converxentes das sendas gue conflúen nes te occidente 
condensado. 

Xa no Medievo as cunchas e outras insignias foron fabricadas 
en chumbo, es taño ou diversas aliaxes similares , 12 para prenclelas 
das vestid uras, con numerosas variantes ó longo da ruta conson
te as carac terís ticas iconográficas identificativas de cada templo 
(cunha variación mínima co tempo, pois niso se baseaba o seu 
recoñecemento), das gue coñecemos en especial pezas francesas 
e británicas datadas nos séculos fin ais da Ida de Media 13

• 

Estas enseignes ou sportelles en francés, badges ou tol~ens en 
inglés , máis alá do seu carácter de amul eto e recorclo ou souve
nir, debían certificar o paso do peregrino polos santuarios nos 
gue dicía gue es tivera , unha especie ele divisas ou avisos, de cer
tificación e de devoción a un tempo gue, emporiso , non servían 
a efectos xurídicos como salvoconducto ou proba , nun intento 
ele evitar así a picaresca gue describe Feijoo no se u Teatro uni
versal: "Gran núwiero de tunantes con capa de peregrinos ( ... ) con 
el pretexto de ir a Santiago, coniúnm.ente dan noticias individuales 
de otros santuarios de la cristiandad, donde dicen que han estado; 
y visitar tantos santuarios para devoción es mucho, para curiosidad 
y vagabundería nada sobra". 

Es te comercio de cunchas e outros produtos adguiriu axiña 
tales proporcións gue se regulamentou, e xa a principios do sécu
lo XIII precisouse licenza (baixo pena de excomuñón) para clis-

Rosa ri o el e penitente, séculas XVI 11 -X IX. 
Colecc ión Igles ias Díaz ele Ull oa , Sa nLi ago 
el e Compos tela 

Molde el e Santiago a ca balo, primeira 
metade do século XX. Colecc ión Igles ias 
Díaz de Ulloa, Sa ntiago de Compostela 
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poñer dunh a te ncl a "ofic ia l" en Sa nti ago, qu e outorga ba o arcebi spado, amparado 
por var ios Papas. Mes mo se pode argum e ntar q ue as man ufac turas en chumbo 

co nstitufron un rec urso para asegu rar o co ntrol da produ ció n fronte á difícil fisca
li zac ión das pezas el e molu sco . A monarquía apoia o domini o cles te lucra tivo 
co mercio e Afonso X lexis la co ntra os q ue ''fazen las sennales ele Santiago cl 'estanno 
e de plonw e las venden a los ronieros que vienen e que van para Santiago". 

En Co mposte la cli s pC1 xose acle mais doutro material para fab ricar obxec tos ele 

devoción , unh a pecl ra negra e du ra que se podía p uír e esc ulpir: o ac ibec he. Con 
e l rea li záro nse num erosas rep resentacións, tanto de amu

le tos coma el e vie iras ou do propio santo entronizado, 

cl acabalo ou ca mii'í ante. A proclución clestes acibeches 
composteláns culmin ou no A.'V e principios do A.'VI , 

canel o se separou do gremi o de cuncheiros dende 1443 
p ara re unifi carse a m ediados do .A'VI, síntoma da regre

sión e posterio r declive do se u come rcio dende o XVII. 

Así e tocio , a súa com pli cada elaboración facía deles un 
procluto custoso e ó alcance ele poucas economías. 

O va lo r tali s máni co e c ura tivo cleste carbón p e trific a

do con stá tase dend e o Paleolítico e era apreciado na 

Antigüicl acl e. Plinto chárna ll e Lapis gagates (ele Gagas, en 

As ia Me nor). Fose polas súas propiedades m agné ticas ó 

se r qu entaclo ou polo cheira desagra dable que desprende 
ó qu eimarse, o caso é que o se u carác ter apo tropaico atri
buíu se lle ben ó propio m aterial (séc ulas XI-XIII) ou ás 

fo rm as que se lle daban a es te : c ru ces, chocallos, vieiras , 
fi gas, e tc. (séc ul as .A'V-A.'VI, sobre tocio) . Con es ta e 

out ras peclras ele m enor profusión (corais, ámbar, xaspe, 
Colgan te con Santi ago ágata, cris tal el e roca ... ) fabrícanse tam é n num erosos tipos el e amuletos, cunha 
rn ata rnouros. prime ira fun c ión simil ar ó máis común e tradic ional: a figa. 
rn etade do século XX. 

Colecc ión Igles ias 
Díaz de Ulloa, 

Sa nti ago de 

Compos te la 

A func ión da figa é protectora: lib rar ó se u portador do m al de ollo, da mira

da fasc in adora , do fasc'inum. A súa intención co nsis te en provoca r un re torno da 

mirada fasc in adora ante a vis ión clun obxecto indecente ou obsceno, un xes to 

ridícu lo, qu e neutrali za os seus efec tos . Trátase ele com bater o m al co mal. En tre 

estes xestos sa li entan os relacionados cos órga nos xe nita is; e n particular, o fa lo , 

qu e mesmo se c hamabafasc'inum e n Ro ma, pero tamén a vulva, aludida m edi an

te unh a simple c un cha , ele aí o se u e mparell ame nto no hábito viaxeiro. O uso el e 

xestos manuais co n idéntica fun ción conve rte use nunha especie ele amul etos 



portá til es qu e se a cl o ita ba n aco mpa ña r con expres10ns desagrada bles e 

re fráns el e repul sa : os dedos índi ce e maimiñ o es te ncliclos a un te mpo, a ma 

sar o anula r o u ,meclius el e form a os te nsibl e, e fund a me nta lm e nte o po lga r 

saínte e ntre índi ce e corazó n fl exio nados, era n os m á is frec ue ntes . Es te 

últim o é a fi ga, no qu e a simu lación da uni ó n xenita l asegu ra ba unh a p ro

tecc ió n inme llora bl e q ue ce rtifi ca a s úa p erdu rac ió n a ta a Icl a de 

Conte mporá nea, es te nclicl a a cle ma is p or case toda E urop a. 

O se u e mprego é numerosís imo e c hego use a aglutin a r á ico nogra fía 

xaco bea en exemplares va rios o nde o Ap ós tolo rem ata nunh a fi ga (os "san
tiagos ele Jigas" n os inventa ri os do ,\'VI) o u no se u uso frec ue nte co mo peza 

cosida á roupa do p eregrin o (fu ra cl as n ese caso), p rotexid o unh a vez máis 

así contra os p e rigos da ruta por unha peza qu e aíncl a se segue a e la borar 

en Santiago. 

Coa Icla cl e M odern a e o re la nza m ento das peregrin acións, novas moti 

vos, algo máis locali s tas, asa lta n o rep ertorio do a tavío ca m iñeiro. Tal e 

c omo s ucede coas viei ras, a co locación des ta nova es tirpe de adorn os e 

insignias na indume nta ri a sa nti aguesa tórn ase tam é n ba rroqui za nte el e 

xei to que, du ra nte os séc ul as XVI e .\'VII , borcl o nciñ os e ca bac iñ as ele 

m e tal , óso ou m arfil , sempre de m ella r p rezo ca out ros adorn os, in stá la nse 

en toucados e cap otes aco mpa i'i a ndo á nasa c un cha. Aínda qu e nun pri

m eiro en saio (fin ais do .\'V e primeiro te rzo do .\'VI) o bordón se sitúa úni co 

e verti cal tra la cun ch a, se rá a pa re lla claq u e les e n asp a a qu e, co n vie ira o u 

soa, aca be t riun fa ndo co m o lexe m a orn a me nta l. 

Ó cabo, ca nel o a indus tria do ac ibec he cl ecreza, a última cl esas centu

rias asis tirá ó ren acer clun p rocluto carac terís ti cam ente tardom e clieval qu e 

cobra predi cam e nto pop ul a r: as medall as e colga ntes metálicos p lan os, 

rn oitas veces do urados, con Fi gu rac ió ns da Porta Santa o u ele Santi ago, o 

niatawiouros, o u o rn áis a m abl e pe regrin o da apreta, entre o utros . 

A ac tu al revitalizac ión d o Ca miñ o ponn os e n situació n el e compre nde r 

pe rfec tam e nte o a mbi e nte e co ntexto el e tales proclu c ións, así coma o se u 

éxito social. Oía m os a Pi ca ud, quen desc ribe a fe ira destes proclutos nas 

inme cli ac ió ns ca ted rali c ias co n soltura el e baeclelwr: "Después ele la fuente 
está el atrio o paraíso, según dij imos, pavimentado ele J?ieclra, donde entre los 
emblemas ele Santiago se venden a los peregrinos las típicas conchas, y hay allí 
para vender botas ele vino, zapatos, morrales ele piel ele ciervo, bolsas, correas, 
cinturones y ,,toda suerte ele hierbas -rneclicinales y además drogas y otras 
muchas cosas . " 

1 nsignias con cruz ele 
Santiago, pri meiro terzo 
do sécu lo XX. Colecc ión 
Igles ias Díaz ele Ulloa, 
Sa ntiago ele Compostela 
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Aíncla qu e a teoría relixiosa entenda a peregrinación como un acto profunda
mente espiritual e, malia todo, a igrexa acacle substanciosas ganancias deste fenó
meno , o camiñante, para quen espírito e corpo se fusionan nun todo indisoluble 
e cloente, precisa dun contacto físico co sagrado, clunha directa conexión emoti
va qu e se encarne en volume, forma, tacto, vista : no uso de tódolos seus senti
dos. Son obxectos que non só acompañan e dan azos ós seus afáns, non unica
mente protexen e identifican, senón qu e pasan a formar parte del, xa que ·os 
posú e por medio dunh a conquista máis alá de todo escrúpulo , de todo título de 
propieclacl e . Do mesmo xeito que o propio Camiño se transforma progresivamen
te nun espazo cada vez máis simbólico e nel se entretecen unha topografía prác
ti ca e un ha imaxinari a, 15 que intercambian propiedades, a vestimen ta do cami
ñante que ll e serv iu para chegar fóndes e, indisoluble, cos signos que lle axuda
ro n a seguir, a regresar. Ámbolos dous conforman a imaxe na que sente recoñe
ce rse dende agora : a do peregrino chegado a Santiago ele Compostela. 

Notas 
En l590, segundo citan Laca rra, Uría e 
Vázqu ez el e Parga (VAZQUEZ DE PAHGA , L.; 
LACAHHA, ]. l\/l. E ÜHÍA Ríu, ).: Las peregr-i
n.ac ion.es a Santiago de Cornpostela, 
C . .J. C., Madrid , 1948, p. 124 ), sae da 
co rte unh a norma que así mes mo ten pre
cedentes e ecos en numerosos textos e cli s
posic ións, particularm ente nas ordenanzas 
municipais compostelás . Ve r ó respec to 
AHH IBA ', P.: Pfca ros y pi.caresca en el canúno 
de Santiago, Burgos, l 993, pp. 49-52 . 

2 Li.bi-o clel Buen A mor (sobre 1340): "el e lo 
que se hace e l mi érco les ele ce niza e en 
la cuaresma" . 

3 Tocante ó calzado, as máis das rep resenta
c ións el e Santiago peregrino figC1rano descal
zo; sen clC1bicla unha mani festación ele peni
tencia alusiva ó carácter sagrado da mi sión 
encomendada , signo de máximo sufrimento 
tamén contrastado nalgúns peregrinos. 

4 Dentro do ritual de separación, o neófito é 
segregado da comuniclacl e tamén mediante 
a súa diferenciac ión indumentar ia, común 
a tocia peregrinac ión, que ás veces insiste 
en aspectos ele pureza e confecc ión do ves-

tido (o manto sen costuras do viaxeiro á 
Meca no Islam, por exemp lo). 

5 Seguimos a tradución de MOHALE]O, A., 
TüHHES, C. E FEO, J.: Liber Sanct'i. Iacobi. . 
Codex Cal-ixtimis, Instituto "Padre Sar
miento" ele estudios gallegos, Santiago ele 
Composte la, 1951 , pp. 204-206 . 

6 Grazas a es tes apliques metálicos é identi
fic ado nos cadáveres que foron enterrados 
en hábito ele peregrino (véxase Ki:ister, K.: 
"Les coquilles et enseignes de pelerinage 
el e Sa int-Jacques de Compostelle et des 
routes de Saint-Jacques en Occident'', cap. 
VII el e W .M . (1985 ), pp . 85-9 5). 

7 Véxase fi cha nº 54 (de R. Plotz) do catálogo 
da exposición Santiago camino ele Eu.ropa. 
Culto y cultu.ra en la peregrin.aci.ón a Compos
tela, 1993 onde se comentan algúns rituais de 
benecl·ictio su¡?er capsellas et fuste et supe1" 
h.onúnes tanto aí coma en páxinas seguintes . 

8 Así o indica MENÉNDEZ PIDf\L DE NAVASCUÉS, 
F., "Emblemas de peregrinos y la peregrinación 
a Santiago" en SANTIAGO- ÜTEHO, H. (coord. ), 
El Canún.o de Santiago, la h.os¡?italiclacl monás
tica y las peregrinaciones, Junta de Castilla y 
León, Salamanca, 1992. A vieira, pala súa 



banda, adquirirá gran profusión heráldica, en 
espec ial na época moderna, derivada en oca
sións ele lenclas xacobeas, como a do soldado 
que cura da gorxa ó contacto coa cuncha ou a 
do cabaleiro rescatado das augas que xorcle 
recuberto delas . Familias nobres coma os 
Pimentel amasan e eiqJlican así as süas armas . 
Ver MARTÍN BEN ITO, }.I., DE LA MATA GUEHRA, 
J. C . E REGUEHAS GHANDE, F., Los caminos de 
Santiago y la iconografía jacobea en el norte de 
Zamora, Benavente, Zamora, 1994, pp. 28-29. 

9 Véxase BANCO , I.: "Santi ago peregrino", en 
VV.AA., Santiago, la esperanza, Santi ago ele 
Compostela, 1999, pp. 89-97. 

10 MORALEJO, TORRES E FEO, Liber... cit., 
pp . 205-206. 

11 Non confundir co pecten iacobeus, nome que 
Linneo lle cleu a unha especie mediterránea . 
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O acibeche e a prata como recordo de peregrinación 
Mariel Larriba Leira 

Prateiros e acibecheiros na historia de Compostela 

Co achado do sepulcro apostólico comeza o gran movemento devocional cara a 
tumba de Santiago en Compostela. O culto xacobeo favorecía o negocio dos 
recordos de peregrinaxe da cidade do Apóstolo, que os fieis solici taban, e supu
ña unha fonte de ingresos es table para os artesáns. Por isto, o núcleo urbano qu e 
se irá configurando arredor da tumba de Santiago, vai adquirir axiña unh a gran
de importancia comercial. 

A vida artesanal xira en torno á catedral e son manchea os prateiros e acibe
cheiros que realizan a súa actividade en ou para ela, moitos os que tiñan os seus 
obradoiros en locais que ll es arrend aba o Cabido ou que vivían nas casas da súa 
propiedade. Cuantitativa e cualitativamente as en cargas era n para a catedral ou 
xerábanse a través dela, e non só para o se u servizo, se nón para agasallar os vis i
tantes ilustres qu e ac udían a ofrendar ó Após tolo. 

Os artesáns, como a propia sociedade medieval, relixiosa e xerarqui zada, va nse 
agrupar con fins piadosos e asistenciais. Os oficios vanse estru turar con rapidez, 
impelidos por defender os seus intereses profesionais, e será n os prelados da sé 
cornpostelá os primeiros en promover e autorizar estas organizacións, sancionan
do a súa regularnentación intern a. 

Prateiros e ac ibecheiros van paseni1'ío organizá ndose en confrarías gremiais; 
no caso dos prateíros baixo o padroádego de santo Eloi , e no dos ac ibecheiros pri
meiram ente da Nosa Señora, despois de san Sebastián, e posteriormente do 
apóstolo Santiago. Escollen unha igrexa onde celebrar as súas solemnidades 
patronais, así como as xuntanzas anuais dos seus confrades. Nestas xuntan zas ou 
cabidos elíxense os cargos da confraría , como mordomos ou procuradores e, 
cando se coida conveniente, revísanse os regularn entos e ordenanzas, polos qu e 
se gobernan. Na elección da igrexa inflú e, de certo , a preeminencia dos oficios 
da cidade e a locali zación dos seus obradoiros; acibecheiros, cambiadores e pra
teiros, situados nos arredores da catedral , fano na basíli ca apostó lica . 

Sa ntiago sedente lendo, J 930- J 940. 
Colecc ión Igles ias Díaz de Ulloa, Santiago de Compos te la 
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Pola sCw b a nd a , o municipio admite a existen cia das confrarías de a rtesáns e 

a neces icl a cl e el e e nca rre ira r a súa ac ti vicl acl e pa ra evita r a inxustiza e m ais a fra u

de . Recoñece e sa ncion a as ordenanzas dos oficios, c reando unha a utoricl ade gre

mi a l á qu e ll e q uedan subordin ados os qu e queira n exe rcer a p rofesión , e nome

a ncl o veda res co mo siste ma el e control policial e fi sca l. 

Atopa ren10s cli sposicións reais ó respec to a ta a Pragm ática el e Carl os 1 de 

1552 en q ue, con ca rác te r xeral para tócl olos p obos ele Espa ña, se m anda qu e 

cada c icl acl e redac te unh as ord e nanzas que regul en o fun cion a mento dos ofi cios . 

D ura nte os séc ul as A.'VI e XVII o cl ese nvolve mento da organización gre mial es tán 

case. A sCta depe nd e nc ia do muni cipio é cada vez m aior, xa que es te vai regul ar 

non só a súa orga nización interna sen ón a sú a proxección públi ca. As Ordenan
zas Xe rais da ciclacle el e Compostela el e 15 79 esixen unh a "carta el e exam e" para 

exe rce r os ofi c ios, multa ndo ós que non o fagan e prohibíncloll es in gresar n as 

confra ría s . Regul a n a interve nc ión do s gre mios n as fes tas relixiosas e civís e indi

ca n as so le mnid ades nas qu e de ben parti cipar desfil ando p olas rúas coa s sú as 

im axcs e di st inti vos . Era n as principais do día ele C orpus, as e ntradas dos arce

! ispos , as vodas reais ou as visitas ele príncipes e re is . 

Es ta s ituac ión ha pe rdu rar a ta o séc ulo XVIII , en qu e a interven ción do C on

ce ll o se rá subs titu ícl a p olo co ntrol direc to do m on arca . C omo con sec uen cia da 

política cent ra li s ta borbóni ca, aparece o gremio con regula n1ento Crnico para todo 

o te rrito rio nacion al. A n orm ativa fai se máis du ra, ata o ex trem o el e esixiril es lim 

peza el e sa ngue e boa condu c ta ós aspirantes ó gremio , concécl e nselles privil exios 

ós arti s tas nacionais fronte ós estranxeiros e mesm o se limita o núm ero dos qu e 

pode n exercer un ofi cio . O pa ulatino h erme tismo das corp oración s, cada vez m áis 

co ntro ladas pola regulam entación interna, trae como consec uen cia o nepotismo 

e os co nfli tos intergremiais . Xorden liortas entre praterios e ac ibec heiros p olo 

con trol da venda das obras el e acibech e qu e os p ra teiros realizab an , m alia prohi

bíre no as O rden a nzas dos acibech eiros 1
• A descomposición das es trutu ras gre

miais es ta ba se rvida. 

A Ilu s trac ión , co se u espírito reformista, intentará rac ionaliza r es ta situación . 

A pa rtir de 1767 cl íta nse norm as para evitar qu e as congregacións sexa n unh a 

carga, cada vez máis onerosa para os seu s asociados, sen b e nefi cios co mpe nsato

rios. E n 178 5 Jovell a nos , n o se u Infonne sobre el ejerc'ic·io de las artes, de nun cia 

os de fec tos el un h a orga nización gremi al qu e se fragmen tou e mu l tiplicou en or

mem e nte. Se rá n os p rim eiros pasos que condu ce n, xa no XIX, á sCta supresión 

lega l po r D ec re to das Co rtes el e 1836, n o que se declara a libercl a cl e para exe rcer 

os ofic ios se n neces id acle ele títul os ou incorp orac ión a gremios. 



ÜS PRATEIHOS 

Os ourives cornposteláns aparecen xa no século XI, no chamado por López Ferrei
ro "Colexio dos Arti stas", no gue se agrupan os distintos artífices gue traballan na 
obra da catedral. Ternos noticia dalgunhas regularnentacións polas gue se organi
zan, como as gue dita o arcebispo Lope ele Mencloza en 1418 , prohibinclo labrar a 
prata durante o día fóra da praza dos ourives e vendela fóra 
del a, e ou tra el e 14 31, gue insiste no control das obras por 
medio da rnarcaxe "por razón de que vendían la plata que no 
era fina n:i marcada por fina e niarcada ( . . . ) por evitar los 
d-ichos engafíos e ·males que asy se cometían". Para isto, o 
Cabido acorcla norn ear un prateiro oficial para a execución 
e o control das pezas gue encarga. 

As prirneiras Ordenanzas dos prateiros de Santiago 
son aprobadas en 1576 polo arcebispo Maxirniliano de 
Austria. Por medio delas os ourives constitúense en Con
fraría e pói'i ense baixo a advocación ele santo Eloi, elixin
do para as s(1as celebracións a capela ele Santa Tareixa da 
catedral. Estas Ordenanzas non se conservan, pero a 
reforma posterior clalgunha das súas normas ocasiona 
numerosos preitos , a través dos cales podernos achegar
nos ó seu con ti el o. 

Os prateiros es tabl écens e nos arredores da catedral, 
entre a praza do Campo (Cerva ntes) e a praza do Hospi
ta l (O bracloiro ), e dende a Porta Santa ata rnáis alá da el e 
Praterías, na parte sur da basílica , centro da activiclacle 
comercial. As tendas a rrírnanse ós muros da igrexa afe
ando e ocu ltan do o edificio , polo que son prohibidas 
polo Cabido en varias ocasións. A mediados do sécu lo 
A.'VI o arcebi spo Maximiliano de Austria pídelle ó arqui 
tec to Rodrigo Gil el e Hontai'ión gue, ó proxectar a facha-
da do Tesouro, inclúa no corpo inferior se te es tablece rn entos para prateiros. 
Neste lu gar privilexiaclo instálanse os obradoiros poderosos gue poden custear 
os eleva do s arrencl arn entos do Cabido ou únense vario s artífices para compar
tiren un local e afro ntar conxuntamente os gastos. A miúclo , tra lo fa lecern ento 
do prateiro titular, a tenda pasa á súa viú va e herdeiros , os que continúan a t ra
dición familiar, perpe tuándose por xeración s a pe rman encia das tendas nas 
mesmas mans. 

Sant iago peregrino, 
prirneira rnetade do 
século XX. Colección 
Igles ias Díaz el e 
Ulloa, Sa ntiago 
de CornposLela 
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Dende a súa declaración en 153 7 polo arcebispo Pedro Sarmiento, es tes locai s 
están considerados como lugares sagrados, ó igual que o terreo arredor da fonte 
da praza e as novas tendas que, dende finais do século .\'VII, o Cabido alugaba 
detrás da Corticela, en torno á porta norte da catedral, a da Acibechería. En 1 773 
cleixaron ele selo por orcle do reí Carlos IIF. 

En 17 46 a Confraría el e santo Eloi, para defender os seus intereses comer
ciais, aproba unhas novas Ordenanzas que supoñen o endurecemento das obri
gacións gremiais. BC1scase evi tar calquera tipo ele competencia, controlando o 
acceso ó oficio, impedinclo a chegada ele artífices foráneos e defendenclo a comer
cialización da pratería compostelá fronte ós produtos es tranxeiros. Amplíanse de 
tal xeito os seus privilexios que terminan por enfrontarse ó Concello, dende o que 
se intenta limitar o seu excesivo poder VL'l:ianclo ó máximo a vida da Confraría. 

Os proxectos ele reforma das autoridades municipais culminan en 1 771 coa 
determinación do rei Carlos III de unificar as corporacións de prateiros, regu
lando o sistema polo que se deben rexer e gobernar a través das Ordenanzas, 
"para todos los plateros de estos Reynos; y en particular para el colegio de San Elo·i 

de Niadrid''. O Concello compostelán busca con este regulam ento a solución ós 
problemas que lle presentan os prateiros e abura neles para que revisen os seus 
estatutos, ata conseguir que aproben a conformación das súas Ordenanzas ás de 
Carlos III. 

Malia engadiren es tas poucas novidacles, advírtese unha reorientación dos 
fins cara a cuestións benéfico-relixiosas; emporiso, o último capítulo é absolu
tamente reformista , e nel sinálase a importancia do debuxo para o exercicio da 
arte da ourivería, así coma a obriga dos aprendices de asistiren á Escuela Patrió
tica de Dibujo de la Sociedad Económica. lsto representa un claro avance cara 
á liberdade artística, xa que os aprendices pasan do control arbitrario dos mes 
tres , ó ensino das Academias e as Escolas establecidas , o que vai supoñer a 
apertura ó coñecemento das novas correntes da pratería española e europ ea, e 
a difusión da estética neoclásica, que tan profundamente vai penetrar nos ouri
ves cornposteláns. 

ÜS ACIBECHEIROS 

O traballo do acibeche desenvolve use amplamente no noroeste da Península e fo¡ 
moi prestixioso en Compostela onde, como recollen as súas Ordenanzas de 15 8 1, 
se rastrexan as súas orixes no século XIII. Os obradoiros dos acibecheiros localí
zanse nos arredores da catedral, cabo das tenclas dos prateiros, e ás beiras da vía 

Sa nti ago Apósto lo, primeira rn e tacle do século ){X. 

Colecc ión Igles ias Díaz ele Ulloa, Santiago ele Composte la 
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:11 b 'z11 de ' 1111 1 i11 ~0 francíaena, ca mi ño el e entrada dos peregrinos en Compos tela, na rúa ch amada 
1\pós tolo, s ·culos po r isto cla A ibechería. 
XVI-XIX. l\llus ·o 

ti · Pont ·ve Ira Os acib cheiros es tán organizados nunha Confraría baixo a advocación ele 
Sa nta María , que aparece doc umentada por primeira vez en 1410. As súas Orde
nanzas, sancionadas polo arcebi spo en 1443, foron elaboradas polos propios aci
becheiros e tiñan como fin principal a defensa cl o monopoli o que facía de San
tiago o "único centro de la contratación e gasto de lla e no ha.bfet en todo el Reino 

ningún otro lugar donde se labrase, ni se pudiese gastar, ni. a.provecha.r"3
• Es tas dis

pos icións: "An te todo aseguran el monopolio y la pureza del m aterial (O rcl ª . I). 
Regulan las obligaciones y devociones de los cofrades (II y III ). Es tablecen la 
vigilancia por veedores de la entrada de azabache en la ciudad (IV y VII I). Pro
híbe n, en for ma terminante, que se reparen las piezas de azabache co n soldadu
ras o pegados, salvo los pi es torn eados de las cru ces, y sin dorados ni guarni cio
nes , porque p ueden enc ubrir soldaduras (V). Dan normas para el aprendizaje y el 
paso de mozo a oficial (VI) . Las ventas han de hacerse en lugar de terminado 

150 (VII ). Previene n la contin uidacl del comercio por las vi u das (IX) . Castigan toda 
reven ta (X) y la venta por gente ajena al gremio (XI)"4 . 

En Consistorio de 30 ele xuño ele 1523, foro n aprobadas unh as novas clisposi
cións "que ordena.ron e a.corda.ron los confra.des ctza.bacheros de la. confra.ria. que 

agora. es de San Seba.stian, antes nombra.da. de nuestra SePíora conboca.da. ena ca.pi

lla de Sa.ncti spúitus que es en la. santa. ig lesia. de Sa.nt-iago" 5
• Algún dos seus capí

tulos son ele especial in terese para o tema que nos oc upa porque, adem ais de 



cues ti óns organiza tivas ou técnicas, nos mostran a ac titude comercial cara ós 
peregrinos . O capítulo IV dispón que "porque ( ... ) se qu-ite e cese toda niateria de 
munnurar e decir mal de los dic hos azebacheros e su confradia e de ser notados e 
tenidos por codiciosos e mal mirados e apremiados los romeros para que compren de 
las cosas del dicho oficio que para ello se les f aze prenúa, que ( ... ) ninguno de los 
confrades 1ú sus mugeres ni criados esperen romeros algunos a las puertas de los 
dic hos mesones o albergues ni de la ( ... ) santa iglesia, ni en otras partes ni lugares 
salvo si los toparen por dic ha e de ventura en la calle, o si llegare ante su puerta o 
tienda, ni hable con 1úngun alberguero ni mesonero ni con sus criados para que 
ge los trayan a sus casas o tiendas para comprar o cambear con alguno dellos; e esto 
por quitar enojos e rroydos e mal decir e exemplo sopena de trescientos mrs"6

• 

A lealdade da competencia na venda foi unh a cues tión na que se incid iu rei
teradamente . Na revisión das Ordenanzas de 1589, insís tese de novo en qu e "ay 
muchas personas de mucha codicia que no solo se contentaban ni se contentan con 
los romeros que Dios les trae a su tienda, sino que tienen compatio hecho, as·i con 
mesoneros, cmno con el campanero de la iglesia de sefíor Santiago y con los confe
sores y con las candeleras, y con otras personas que andan las estaciones de l sefíor 
Santiago para que se les embien a sus tiendas sefíalandole que tienen buena obra y 
azebache l?crrato para que compre con el; por lo qual se subcedia y suceden grandes 
ruidos y quistiones ( ... ) entre los cofrades ( .. . ) ningun cofrade tenga truclúmcm de 
ninguna manera que sea 1ú (. .. ) por si ni por núiguna persona de su casa vaya a la 
iglesia ni a la plaza ni. mesan ni. a otros lugares donde aya romeros a convocarlos que 

Ca beza el e Sa ntiago 
Após tolo e vieira con 
Sa ntiago peregrino, 
séculas .\.'VI-X IX. 
iVI u seo ele Ponteveel ra 
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vengan a com prar con el, sino que los dexen andar por donde ellos quisieren para 
que conipren a donde quisieren y fuere su vo luntad para que todos gozen y vendan 
ansi el pobre como el rico sopena ( ... ) de quatro libras de cera"7

• 

Preservar a calicl ade das obras fo¡ outra das constantes, e por iso a Con fraría 
nom ea ba anu alme nte un s vedores encargados da co mpra do acibeche. E n Gali
cia non existe n es tas min as, as máis p róximas es tán en As tu rias, Portugal, Aragó n 
e Mo nte Alban (Francia) . Os acibecheiros compos teláns desco nfiaban dos pro
dutos portugueses e fra nceses, porgu e nas súas partidas aparecía moito mate ri al 
fa lso, e preferían , pola súa maior calidade, o as turiano, especialmente o dos xace
men tos da área el e Villa viciosa, g ue polo seu tamafi o permitía fa cer pezas el e 
maiores dim ensións. O custoso do material obrigaba os obra cl oiros pegue nos a 
asociárense para mercalo e tamén a aceptaren ac ibeche fa lso. 

O medio ce ntenar de obracloiros que se docume ntan e n Compos tela de nde 
fina is do séc ul o A.'V, e durante boa parte do A.'VI, vai sufrir un descenso na súa 
ac tiviclade a fi nais des ta centuria, paralelo ó declive das peregrin acións; non obs
tante, será no XVII canelo atopemos probablemente as pezas ele maior calidade. 

Tras un período de decadencia, a renovación da profes ión vaise producir na 
segunda m etacle do XIX da man dunha dinas tía de mes tres pra teiros, os Maye r, 
q ue xunto a outros talleres van relanzar o traballo nes te mate ri al, unindo de xeito 
singular ámbolos dous oficios, o de prateiro e o de ac ibecheiro. 

Obxectos para o recordo 

A produción de obxec tos es tá in timamente relacionada co desenvolvemento da 
peregrinación , dend e as en cargas da Igrexa e o C oncello compos teláns para aga
sallar os visitantes ilustres, de maior relevancia ma teri al e artís tica, ás pezas miú
das, recordos para os devotos san tiaguistas qu e, debidamente bendicidos, se con
verten en testemufi a da peregrinación cumprida. Por es ta razón aprécianse os 
realizados en materiais perdurabl es ou de maior valor, caracterís ticas ás que se 
axeitan ben a prata e o acibeche. 

A necesidade de materializar obxec tos sacros para responder á demanda dos 
peregrinos fa¡ que os tipos e os temas sexan numerosos e diversos, polo qu e nos 
limitaremos a salientar os qu e se centran no tema xaco beo. 

A es tilización que presentan as máis das pezas é froito dun longo proceso el e 
simplificación , res ultado da súa repetición en serie , o qu e ll es confire un carác
te r impersoal. 

San Marcos , pri meira metade do século XX. 
Colección Iglesias Díaz de Ull oa, Santiago de Compostela 
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uncha csmolcira, 2000 . 
11 ri v 'l'Íll • ¡ rn tcrín l. Hdo, antiago de Compostela 

Lintel das cen doncelas, 1999 . 

Joyería Mayer, antiago de Compostela 

ÜBXECTOS DE PRATA 

A cuncha xacobea (pecten wiaxi111:us) é o emblema da 
peregrinaxe por excelencia. No Cód·ice Calixtino vese 
nela un símbolo da cariclacle, ó comparar o clebuxo das 
súas es trías cos dedos clunha man aberta, pero a vincu
lación da vieira coa peregrinación relaciónase co mil a
gre do após tolo Santi ago preto da praia ele Gaia, en Por
tugal, onde se celebraban unh as vodas, e o noivo, que 
brincaba co seu cabalo, mergullou se de súpeto no mar; 
canelo o daban xa por morto, por intercesión do santo , 
cuxo carpo era trasladado polos discípulos dende Pales 
tina nunha barca, saíu cuberto ele cun chas ele vieira . 
Polo Liber Sanct-i Jacobi sabemos que na porta norte da 
ca tedral se vendían cun chas como insignias da peregri
nación. A clificul ta ele para monopolizar este procluto 
natu ral levou ós artesáns á súa reproclución en prata, 
aíncl a qu e se conservan cun chas fundid as noutros 
metais como es taño e chumbo . N a súa representación 
atopamos a cun cha soa; unid a ó bordón en posición 
vertical, variante qu e se dá dende a segunda metade do 
séc ulo "XV ata principios do "XVI; colocada sobre clous 
borclóns cruzados en aspa, que dende frnais do A.'V per
durará ata o "XVII e aíncl a máis alá8

. A cuncha acompa
ña o peregrino no seu regreso, mesmo é enterrado con 
ela canel o marre, o que proporciona unha información 
precisa sobre o espallamento e a importancia do culto 
xacobeo por Europa. 

Figuras el e Santiago pócl ense atap ar de nde as realiza
das en ouro ou pra ta por encarga do Cabido, ata as 
máis humildes feítas en chumbo . Es tán in spi ra das nas 
numerosas obras el e talleres galos que, traídas por 
peregrinos franceses, se incorporaron ó Tesauro da 
Catedral. Salienta entre todas elas a imaxe-relicario ele 
Santiago peregrin o, cloacla polo parisiense Geoffroy 
C oquatrix, teso ureiro ele Filipe IV o Fermoso, ou a 
mesma representación ele Santiago, ofrendada por 
Johannes Roucel. Es tas es tatuffí as in ciden na tese ele 



que o tipo iconográfico do peregrino é unha importación francesa, que pasa 
rá a formar parte do repertorio dos ourives activos en Compostela. Así mesmo 
represén tase o busto de Santiago, inspirado á súa vez no busto-relicario de 
Santiago o Menor de Berenguel de Landoira , feito no século XIV. Atopamos 
tamén , aínda que con menor frec uencia , a tipoloxía do Santiago cabaleiro, e 
máis adi ante , sobre todo a partir do XIX, a imaxe sedente do Após tolo do altar 
maior da ca tedral. 

Salvas, redondas, moi decoradas, tanto no borde coma na parte central onde 
se sitúa a imaxe de Santiago peregrino ou matamouros, ou outros símbolos 
xacobeos . Son moi abundantes durante os séculas XVI e A.'VII. 

Representacións arquitectónicas da Porta Santa, que no século XVIII aparece 
reproducida en pequenos obxectos de metal. Malia non se trasladar fielmen
te, si recollen elementos da súa fachada dende 16949

. A partir da seguinte 
centuria exec utarans e reiteradamente outras fachadas da catedral. 

Pequ enos obxetos clevocionais como rosarios, pías para a auga 
bendita, medallas do Apóstolo nas súas distintas representa
cións iconográficas, ele filigrana ou macizas, enmarcadas en 
aguias bicéfalas (coa distin ción dos Austrias) , en ramas de car
ballo , entrelazas e fitas, fornelos etc., qu e se inspiran nos grava
dos dos prateiros que realizarán tam én traballos calcográficos. 

Detall es miúclos para o adorno persoal que entran de cheo no 
campo da xoiería. 

ÜBXECTOS DE AC IB EC H E 

Os obxectos ele acibeche chegaron a converterse en Compostela 
en auténticos recorclos-amuleto, xa que tiñ an , aclemais , virtudes 
defensivas con tra o mal de ollo. Es te carácter profilác tico res
ponde a ideas primitivas e populares de maxia imitativa . Como 
recolle Carmen Baraja ele Caro: "El azabache como sustancia es 
el magno preservativo; se enciende con agua y se apaga con acei
te, ahuyenta la mirada del basilisco y recrea las sofocaciones y 
ahogamientos de la madre; en sahumerios , da a conocer la gota 
coral y la virginidad ; cocido en vino , cura los males ele clientes y 
los lamparones. Se usó para la axiomancia y no se quema si ha el e 
suceder lo que se desea saber"1º. 

Sa ntiago pe regrino 

con cloaclor 6 pe . 

iVI u seo de Pontevecl ra 
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Colecc ión Igles ias 
Díaz de Ulloa, Sa miago 

de Composte la 

Os m es tres ac ib ec heiros ta ll a ron tam é n 

cora l que , segundo as Ordenanzas , era 

"co usa do se u oficio", xa qu e a s úa la b ra era 

se me ll a nte á do ac ibec he . 

C uncha s, soas o u coa cruz de Santiago 

gravada nunh a ou á mba las dúas caras. 

Ás veces montada s e n ce rcos ele prata 

co n aneis para leva las pend uradas. 

Figuras el e Santiago, nas que se prese nta 

ó Após tolo c unh a iconografía qu e de riva 

da monum enta l. Os a utores diferencia n 

clous tipos, o "ele p e rn as", no q ue Santia

go se cobre con manto sobre tCmica 

c urta, e o "el e manto", co n túnica a ta os 

pés. lorma lm e nte aparece descalzo. Os 

peregr in os levaban es tas figuras apega

das no sombreiro, e ngas tadas nunh a 

c unch a ou como colgantes. Máis com

pl exa é a rep rese ntac ión e n que apa rece 

o Após tolo c unh a ou clú as figuras el e 

p e regrinos ó se u carón, que son el e 

me nor tamaño , es tá n el e pé, axeon ll aclas 

e n ac titucl e orante, ou portando un rosa

rio , e acloita n represe nta r, e n re tratos 

m áis ou me nos convencionais, ós comi

tentes. A docum entación refire cómo os 

acibech eiros buscaban e ntre os p e regri

nos ós que supu!lan que pagarían co n 

esple ndidez por labrar as súas propi as 

efixies en p ezas coma as descritas. Por 

últim o, cómpre men cionar qu e apenas 

se conserva n obras nas que se presente a 

Sa ntiago ca baleiro . 

Rosa rios, qu e se co!lece n dend e finais do 

séc ulo XV, co n co n tas li sas ou tall adas e n 

forma el e vie ira que acloitaban portar 

San tiago con orantes peregrinos , 

segundo terzo do século XV I. Inst ituto el e Va lencia de Don Ju an, Madrid 
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uncha vieira , século XIV. 
l11 s1i1u1 0 el • Vul ·nc iA el e 1 011 Juan, Madrid 

i\ leclallón, anve rso e reverso, século A.'\/] l. 
l useo el Pontevedra 

figurifias do Apóstolo. Os máis antigos es taban enrestra
dos en cordóns de seda e, máis recentemente, engarza
dos con prata. 

Pías , nas que se conserva a auga bendita coa que os devo
tos fan o sinal da cruz en recordo do bautismo. 

Figas, que son un amuleto consistente no esbozo dunha 
man co pufio cerrado e o extremo do polgar asomando 
entre os dedos anular e índice . Disgue foron introducidas 
polos árabes e se consideran en todo o Mediterráneo de 
grande efi cacia contra o "mal de ollo". Durante o Rena
cemento puxéronse de moda en Espafia co nome de 
"mans de acibeche", ata que na segunda metade do XVI 
se comezan a chamar figas. A partir de 1456, aparecen 
citadas nos inventarios dos acibecheiros composteláns 
co mo "Santiago de figas", porgue nelas se tall aban sobre 
a man algunhas figuras de santos , especialmente Santia
go . Segundo Guillermo de Osma , este "disfrace" do amu
leto puido responder á preocupación por disimular, non 
só as súas virtudes máxicas , senón o seu significado obs
ceno . De feíto , en moitos casos perdeuse a man propia-
mente dita, conservándose só a imaxe relixiosa. · 

Xoias, que demostran o gusto por enfeitarse con obxectos 
de acibeche, cuxo valor máxico se es tima en moito e foi 
moi popular. O seu uso en xoias, tallado ou simplemente 
puído , xeneralizouse a partir do XV, completándose os 
aderezos con monturas de ouro e prata. Facíanse sobre 
todo sortellas, colgantes e colares, singularmente os cha
mados "colares de aldeá" ou "de abadesa", que se basea
ban en modelos medievais . 

A fraxilidade do acibeche non permite abusar do minu
cioso e a súa talla adoita ser máis sobria ca noutros mate
riais. Os anaguiños que se producen ó traballalo aprovéi
tanse para abelorios e canutifio que, particularmente en 
Galicia, empréganse non só en alfaias, senón para adorno 
do traxe , sobre todo no bordado de dengues e manteos , 
onde á idea es tética se une de novo a virtude profiláctica. 



Notas 
Cfr. FILGUEIRA VALVERDE, ]. , "Aza bac hería", 
Cuadernos de Arte Ga llego, 17 (1965), 
p. 14. 

2 Cfr. PÉREZ COSTANTI, P., "La plazuela de 
platerías. Lugar sagrado", en Notas viejas 
gali.cianas, Santiago de Composte la, l 993 , 
p. 4 19. 

3 Cfr. FILGUE IRA VALVER DE, ]., "Azabac hería", 
op . ci t., p. 11. 

4 Ibídem, pp. 11-1 2. 

5 C fr. VILLA-AM IL Y CASTRO, J. , "La aza bac he
ría compos telana", en Boletín ele la Socie
dad Espafiola ele Excu.rsiones, n º 72 (1899), 
p. 192 . 
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lmago 

A imaxe popular de Santiago o Maior 
Robert Plütz 

A imaxe, a simbolización pictórica (i·mago / effigies / sim:ulacrum I statua / sign:u-111,) 
es tá presente en representacións artís ticas de dúas ou tres dimensións . Tamén 
atopamos fenómenos semellantes na litera tura (m etáfo ra, cadros tonais , memo
ria, etc. ) As imaxes fornecen impresións, mentalid ades e modos de exp resarse ele 
tempos pasados, falan da natureza e da cultura , ele nós e outras persoas, son me n
saxes que leva n intencións, evocació ns, qu e poden servir para manipular, inducir 

ó realismo e cambiar os papeis que debe xogar cada quen . Aíncla non sabemos 
moito verbo dos procesos de recepción nos distintos grupos sociais e de idades; 
tampouco cómo, a través das imaxes, se ven influíclas as tradicións e anovamen
tos , quer dicir, os factores de persistencia e transformación. Esta análise vese 
agravada polos procesos conscientes e inconscientes ele individuos e colectivos, 
pero, cada día experimentamos máis intens amente a influencia profunda da s 
imaxes movidas a través dos medios, qu e provocan unh a glob alización superfic ial 
e pseudo-uniform e clun mundo que aíncl a presenta unha diferenciación e diver
sidade considerables. 

lmago relixiosa 

Dentro do cadro das imaxes relixiosas póclese diferenciar polo xeral entre varias for
mas relativas ó seu clese nvolvemento hi stórico-relixioso e social: a únago praesent-i.s, 
a iniago pietatis et devotional-is e a i111,ago núraculosis . 

A imago praesentis cómpre entend ela como un xénero autónom o entre a imaxe 
cultual, que representa en solitario ou e n escenas persona,-xes divina s, e a imaxe 
narrativa, que describe un feíto da hi storia da salvación . 

A imago pietatis et devotionalis, pola contra , orixinou se en contacto coas corren 
tes místicas do medievo tardío e a pieclacle popular, sobre todo entre os séc ul os XIV 

Sa ntiago esc ribe a epístola apo loxética , ca . 1540. 
Museo de Kevelaer, Ale rn aña 
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Santiago en 

"Credo Apos toloru m", 
séculos )..'\11-A'Vlf. 

Museo de Kevelaer, 
Alemaña 

e XV, en rep resentacións tridimensionais e de pintura qu e interpretan escenas reli
xiosas e de dimensión humana e conm ovedora, que poden servir para a meditación 
senti mental e individu al, co ntras tando así coa imaxe histórica de determinados san
tos canonizados. 

Por Ciltimo, a imago mi.racu losis é a imaxe sagrada que se venera nos Santos 
Lugares, nos santuarios onde se celebran romarías e nos centros qu e son meta de 

peregrinacións. A través do contac to, pala oración e o 
voto, póclese obter a intervención milagrosa en favor dos 

me=:;:::..;:-..::,='"'_.,,....,,._.+11 fieis qu e acoclen ante a imaxe en cuestión . 

As iconografías máis frec uentes son as representa
cións do C rucificado (con María e Xoán), a da Virxe co 
Nena, así coma a da Pieta, a do Santo Sepulcro e a da 
parell a Cristo e Xoán . 

Devotio popularis in imaginem parvulam 

A expres ión hnago parvula en conexión coa devoción 
popular ofrece , fundamentalmente, representacións 
de gravados, litografías e obras impresas, en cor ou 
en branca e negro. A fun ción <lesas estampas ele 
devoción ou es tampiñas populares é comparable coa 
imaxe clunha personaxe que es tá relac ionada coa his
toria da salvación ou cun misterio relixioso. Serven 
tamén como anexo particular en devocionarios , xunto 
coa es tampa de defun ción in nienioriani do benqueri
cl o fin ado. As es tampas do medievo tardío , realizadas 
en pran cha de madeira, carac terizáronse por mostra r 

cores e expresións fortes. Despois apareceron os gravados ele pran cha de cobre 
e as augafor tes dos distintos artistas, máis ou menos coñecidos. Cando os 
xes uítas empezaron a aproveitar as correntes místi cas e p opulares para a súa 
propaganda con trarreformista viviron un tempo de fl orecemento e p rosperida
de . Xurdiron granel es fa mili as de gravadores com a as el e Wieri ex, Galle , van 
Merlen e Sacleler, en Amberes; os Sadeler, en Vi ena, M uni ch e Praga, e cun 
éxito maior aín cl a, a fa mili a de Kilian , en Augsburgo , a dos Glaub er, Go tz e 
alglins máis no século A.'VI II . 



As estampas chegaron a alcanzar gran popularidade pola súa viva e ri ca policro
mía, e es taban realizadas a man ou por medio de pranchas ou pedras litográfi cas . 
As imaxes devocionais que crearon as irmás dos mosteiros gozaron tamén de moito 
aprecio, xa que se elaboraban con incisións de moita precisión e mediante a perfo
ración de láminas de pergameo, que os ac uarelistas adornaron con imaxes de san
tos. Posteriormente tam én se realizaron es tampiñas cunha perfección maior, ela
boradas con buril e orlado de puntillas. 

Os axentes de imprentas distribuíron e exporta
ron , sobre todo partind o de Augsburgo, millóns de 
estampiñas, no propio país e no es tranxeiro . Os 
santuarios e metas de peregrinación máis sonados 
actuaron como centros de divulgación destes mate
riais , aínda qu e a súa produ ción viña de fóra, e 
neste ámbito foron sobranceiros os lugares de 
expansión do culto mariano . Ó longo de todo o 
séc ulo XX as tiradas de es tampas devocionais 
aumentaron considerablemente, sobre todo cando 
aplicaron para a produción as novas técnicas de 
gravados de prancha de aceiro, litografía policro
mada, etc . Ó redor de 1900 voces críticas manifes
taron o seu desprezo por es ta fórmula de piedade 
popular, identificándoa co lú tsch. 

Na actualidade as estampas populares teñen 
unha menor caliclacle artística, pero presentan uns 
cleseños contemporáneos, realizados con técnicas 
modernas, que lles permiten seguir gozando dunha 
inquebrantable populariclacl e. Ademais, es tablecé
ron se numerosos centros de coleccións en museos, 
arquivos , gabinetes gráfic os e mesmo outros que 
es tán en mans ele particulares. 

lmago parvula beati lacobi 

No museo etnolóxico da Baixa Renania hai unha pequena colección ele es tampas 
populares onde se pode apreciar un exemplo da riqueza dos motivos, técnicas e 
materiais que presentan , así coma da dedicación artísti ca e da distribución das 

'Uf .. A\>..tn= .... ~""- ;:.;.·~ · 
, ·~ l . 
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irnaxes peguenas de devoción popular a Santiago o Maior. A colección pertence 
a un fo nd o especial de aproximadame nte 250 irnaxes populares de tamaño redu
c ido das ca les analizarnos vi nte e nove es tampiñas , dando sempre a signatura 
co rresponde n te. 

lacobus apostolus et patronus peregrinorum 

A fi gura el e Santi ago como apóstolo e patrón ele peregrinos é, el e certo, a que apa
rece co n máis frecuencia. Así, nun gravado en madeira 1 

- I F - (Basilea/Lyon ), 
el e ó redor el e 1540, un colaborador de Hans Holbein o Mozo representa a San-
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ti ago o Maior, o após tolo , a pé, nunha 
paisaxe idílica, diante clunha ciclacle ima
xinada que se podería identificar coa 
Xerusalén celeste ou incluso coa mesma 
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Compostela, con cuncha, bordón e caba
za como insignias do peregrino e co libro 
dos Evanxeos nas mans. A cuncha é, 
so bre todo , a que carac teriza ó peregrino 
Santiago como ·inters·ignuni peregrinatio
nis ad Sanctuni Jacobuni. A súa primeira 
m en ción nes te contexto aparece no Liber 
Sancti Iacobi ( Codex Calixtinus , ó redor 
de 1160), no sermón do Veneranda dies: 
"Sunt ergo pisces qui.dani i.n beati Iacobi 
niari, quos vulgus veras vocat, hahentes 
duos clipeos ex utraque parte, inter quos 
velut inter duas testas pisc·is i.n effigie ostree 
latet. Oue scilicet testa velut digiti nianus 
sculpuntur (. .. ) quas peregrini a heati Iaco-

Ql11ffoplfrr11119 1u n1 F1~b rn . 

ii~r Oad $6nlgreid¡f,lifpanim. 

an tiago con María 
no milagre do cadalso 

e a columna, século 
X\l ll 1. 

NI u seo el e I<evelaer, 
Alemaña 

bi li.niinihus redientes in capis suis con
suunt, et ad decus apostoU et nienioriani eius, in signuni tanti itineris ad propria 
def erunt cu.ni magna exultat-ione"2

. 

No propio odex Ca l-ixt-inus recólle nse dúas noticias ma1s tocantes ó uso da 
vjeira, no Li.her 11 (libro dos milagres) e no Liher IV (guía el e peregrinos). Non só 
se ve ncl u, monopolizo u e fa lsifico u a cru.sillae , senón que tamé n, a partir do 
séc ul o XII , se introduciron as cu nchas ele chumbo , co mo o crego Guernes de 



Pont-Sainte-Maxe nce nos testemuña na rima
da Vie de Saint T honrias nriartyr (11 72-11 74): 
"de Saint Janie l'escale qui, en plum est muee", 
Unha proba máis ele que había unh a impor
tante proclución ele cun chas en graneles canti
dades para se ren comercializadas é que o arce
bispo Suárez ele Deva reclama en 1200 para a 
Igrexa os dereitos ele venda, qu er clicir, o 
monopolio do produto, 

Outros atributos tamén moi importantes 
son o báculo e maila cabaza qu e, xa en tem
pos ca rolinxios e sobre todo a partir do sécu
lo X, foro n bendicidos liturxicamente , A cun
cha atopou na Alta Icl ade Media a súa ent ra
da iconográfi ca na escena de Emaús, onde, 
xa no primeiro terzo do séc ulo XII , C risto a 
portou nun relevo do claustro do mosteiro ele 
Santo Domingo el e Silos, no encontro con 
clous discípulos se us. Leva sobre o ombro 
a cabaza dos peregrin os cunh a cuncha gra n
de no terzo superior e ou tras máis pequenas 
na bancloleira. 

Unha interpretación tan anacrorn ca coma 
enigmática da cita bíbli ca "tu so lus peregrinus 
es in lerusalem" pretende explicar que é Cris
to mesmo o que acompaña ó peregrino na súa 
dura experiencia, xa qu e El foi o camiñ o. Se 
cadra tal interpretació n el e C risto como pere
grin o es tá condicionada polo cambio semánti
co-lingüístico dentro das parellas "peregri
nuslapatriado" e "peregrinuslperegrino" que 
naque! tempo xa se realizara . A cun cha representa igualmente a signa memoriae, 
o emblema da memoria da peregrin ación mundana realizada, sencl o aclemais 
parte importante do habitus peregri,norum que a moitos había acompañar ata a 
súa sepultura. 

A cuncha, como intersignum peregrinorum, e a indumentaria de viaxe, como 
habitus peregrinorum, reúnense na figura ele Santiago o Maior como santo peregri-

J' -ii '1.9 J.c,.. 

Santiago mártir 
(medallón), ca, 1780, 
Museo de Kevelae r, 
Alemaña 
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Sunt i11 go /\p6s tolo 
· p ·r w·i110, s · ·ulo XVI l. 

1\11 u seo el • Kcvclocr, 
Alcmaña 

"La mort vaut mieux qu'une vie amere, et· 
le repos éternel qu'une langueur qui ne finit 
point. Eccli: XXX , 17. 

PRIEZ POUR LE REPOS DE L'AME 

DE FEU nIONSIEUR 

THOMAS VERSYP ~ 
Né a Selsaete et décédé · a Gand le 

2.3 Mai 1832, a l'áge de 39 ans, 
munz· des S. S. Sacrements de 
Notre Mere la St•.-Égli'se. . 

Soit que nous vivions, soit que nous mou-
1·ions, llouS sommes.toujours au Seigneur . 
. Ad Rom. Cap. XIV, 8· 

. SEJGNEUR, JÉSUS , J>LEIN DE ~ONTÉ ! 
1 DONNEZ-Ll/I LE REJ>~S ÉTERNEL. , 

no, tal como aparece -quizais por vez primeira- na esc ultu ra do portal meridional 
de Santa Marta ele Tera, na provincia de Zamora (ca. 1125). Esta fórmula icono
gráfica chega a Compostela, o locus sanctus, no primeiro terzo do séc ulo XIV, co 
prelado francés don Berenguel de Landoria, designado arcebispo de Compostela. 

O carácter internacional e, xa que logo, supracultural da cuncha como signuni 
peregrinationis reflíctese en monumentos sepulcrais de peregrinos que non visi 
taran Santiago, como por exemplo no do conde Luís IV de Turinxia que, na súa 
cruzada antes de chegar a Terra Santa , morreu en Otranto (1227); posteriormen
te trasladaron os se us restos ó mosteiro de Reinhardsbrunn, e a campa de pedra, 
qu e data de principios do século XIV, leva o seu retra to cunha cuncha de vieira 
no peito. 

A representación de Santiago cos Evanxeos na man indica que se trata dun 
dos apóstolos que portan o libro onde se anuncia a boa nova e son, daqu ela, men
saxeiros de Xesús. 

Nesta particular peregrinaxe a través do tempo chegamos ó primeiro cuarto do 
século XIX e atopámonos cun gravado en cobre sobre papel3 que amosa un San-



tiago heroi co, cunha expresión profun
da e elevada , portando o bordón e coa 
espada do se u martirio4 

. 

No panorama e urop eo-cristián 
represéntase outro tipo de imaxinería 
popular, a de Sa ntiago peregrino e após
to lo como busto, quer sexa de perfil, 
quer coa cabeza medio torcid a. Leva 
sempre bordón e o libro dos Evanxeos, 
moitas veces cuncha de vieira, e algun
has, sombreiro. Neste museo etnolóxico 
da Baixa Ren ani a encón transe tam én 
unhas imaxes fl amengas do século A.'VII 
de C. Gall e de Amberes;, con bordonci
ños form ando unha coroa de martirio, 
no reverso da cal, a través da inscrición 
latina vita hónrase a memoria do defun
to Tomas Versyp. Así mesmo, noutras 
láminas, sobre pergameo e iluminado6

, 

faise alusión , respec tivamente, ós xa 
finados J. Schoormans, en 1829 , aínd a 
que es ta data é case incrible, e a G. 
Huberti , en 1684. 

Segue es ta tradición pictórica co gravado en cobre da empresa Vinzenz 
Zanna & Compañia de Augsburgo7

, da segunda metade do século A.'VIII , que 
presenta unha versión de Santiago triunfador, na Gloria e enriba do seu lema: 
Glaubet an Iesimi C hristum, den Hei.land der Vlelt (Crede en Xesucristo , Salva
dor do mundo). 

Dúas representacións da colección amosan a arte discreta das monxas e o seu 
amor profundo polo santo apóstolo8

, ámbalas <lúas de finais do século A.'VI II , 
unh a ó gouache sobre pergameo cavado e perforado , con marco domado de pau 
e ornamentos fia rais; e outra acabada en ac uarela multicolor, levantada en ouro, 
sobre papel caleado , como record o a un ha primeira comuñón de 1799. A última 
representación desta categoría á qu e facemos referencia é un gravado francés co n 
bordadura de bordos en cor e un medallón9

, realizado sobre unh a prancha de 
aceiro pola empresa Dopte r de París arredor de 1880. 

Santiago Apóstolo, 
ca . 1540. 
iVl u seo el e Kevelaer, 
Alemaña 
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Sanctus peregrinus 

H ai un elevado nC1m ero de imaxes que representan a Santiago o Maior como 
peregrino e santo protec tor destes, e xustifícanse polo papel qu e Xesucristo 

desempe ñou in effigie el e pe regrino, como o presentaron a liturxia, os dramas 
litúrxicos e maila iconografía , porgue lle permitía a Santiago aparecer nos Carni
ños in al-ia effigie, aco mpañando os p e regrinos no seu propio habitus e formando 
pa rte da memoria <l estes , co mo un membro do grupo , nunha especie de creación 
co nm e morativa da p e regrinación. A cidade de Santiago optou por outra irnaxe 
máis apostólica e representativa da Igrexa compostelá. 

En Anveres, cara ó ano 1650, Jan van den Sande gravou sobre un pergameo 
iluminado unha imaxe de Santi ago de alta calidade 1º, q ue rnostra ó santo dos 
p e regrinos e ncima dunha nube, recibindo o encargo da m:issio a través do Espíri
to Sa nto; o qu e a lu de á d:i11isio apostoloruwi en Pentecos te . 

\N. Ba um ga rtn e r dese1'íou a im axe rococó de Santiago peregrino sobre un 
pedes ta l, rod ea lo de anxo s e ac ompañado por un p axe que se agarra ás faldras 
la sC1a tC111i ca. Á esgu erd a da figura do Apóstolo sitúase unh a machada, identi

fi ca da co mo o in strum e nto do se u m artirio 11
• J. X. Gla ub e r (1740-1813) impri

miu es te tes te mufio da sere nid ade do último tempo ele esplendor cortesán 
an tes da Revolu ción Fra ncesa para o m erc ado italiano , como rnostra o subtítu

lo. Augs burgo viviu nes ta época un p eríodo ele florecem e nto corno centro da 

a rte grá fi ca . 

A.V (Augusta Vi ndelicorum ) é como unha marca de pres tixio no século XVIII. 
Aplicando un de buxo de Joachirn von Sanclrart, o artista nuremburgés Christian 
Weigel (1654- 172 5) gravou en prancha de cobre, nunha paisaxe cunha igrexa ó 
fondo e ante un ceo nubento, un S. Iacobus l\!Iaior, qu e es tend e o seu bastón e 
indica o Camiño coa man esg uercla 12

• 

Unha peza rara , coa imaxe de Santiago peregrino ante unh a igrexa que pode
ría se- la de Compos tela , presenta o gravado iluminado de prancha de cobre 13

, de 
procedencia xe rm ánica, qu e leva inscritos dous salmos (5 e 24) en lingua es lava 
e pres en ta un m arco pin ta do a man. Foi realizado sobre o ano 1800 e porta no 
se u reverso unh a oración e a elata de 1822 . Nos tempos do Biederrneier, antes da 
Revolu ció n Alerná de 1848, Praga convertérase noutro centro xerm ano ele artes 
gráficas para es tampas el e devoción popular. Foron sobre todo os gravaclores Wen
zel Hoffmann e Siegmuncl Rudl , e os editores Franz Maulini e Johannes Pach
rnaye r, os qu e dominaron o mercado. Da proclución cles te último procede a 

Santi ago Apóstolo e peregrino, 

séc ulo J\'\1 11. M useo de Keve lae r, Alemal'i a 
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ant iago como santo 
de peregrinac ión, 

ca. 1760 . 
1 useo de Kevc lacr, 

Alc rn aña 

pequena litogra fía iluminada qu e presenta un Santiago cun abrigo aberto e unha 
igrexa no fondo. Foi gravado arredor de 182 5 e es tá enm arcado cun bordo deco
ra ti vo de punta perforada 14. 

J acobus sanctus peregrinorum et martyr 

[Herodes rex] Occ·idi.t autewi Jacobum. fratreni Iohann:i.s gladi.o15
• En moitas 

es tampas popula ri zo use o te ma da morte sanguenta el e Santiago como primei
ro mártir entre os apóstolos . Es ta representación cruenta ap arece nun gravado 
iluminado e n cobre, de arreciar el e 174016, onde clous anxiños voando manteñen 
a coroa enrib a da cabeza el e Santiago, como signo do seu martirio e demostra
ción el e qu e é o elixiclo polo Señor. Así mesmo, nunha es tampiña de J. A. 

Stockmann, realizada e n torno a 1750, de Augs
burgo1 7, colócase a Santiago e ós anxiños <liante 
clunh a ciclacl e imaxinaria cun solpor ex oriente 
lux. Unha represe ntac ión embl em ática, chea de 
alusións á missio hispánica e á morte do apóstolo 
p er grino , sitúao el e p é enriba dun p enedo entre 
clou s bác ulo s florecentes. Está deseñada por 
Gottfried Bernh arcl Coz, quizais o m aior artista 
do ambi ente ele Augsburgo, e gravad a por I.S. 
Klauber18. Finalmente, clous re tratos de busto de 

Santiago o Maior en m edallóns centrais e coa 
esce na da decapitac ión cl eb aixo , en interpreta
ción autóc tona , pechan o círculo do nrnrtirio do 
apóstolo: un ele lohann Andreas Pfeffel, (1674-
175 0), de Augsburgo, da m e tade do século 
XVIII 19 e outro de Frehling, tamén el e Augsburgo , 
realiza do e n torno a 17802º. 

Jacobus miles Christi 

Intimam ente unid a á fun c ión el e Santiago como 
patrón de España e da ari stocracia es tá a repre
sentación de Santiago como cabaleiro e núles 



Christi , concibido como auxiliador e mediador na toma de Coimbra por Fernan
do I en 1064. Santiago intercessor et miles Christi, segundo a Historia Silense e o 
Liber JI do Codex Calixt'inus , trocouse, no fragor das loitas sanguentas da Recon
quista, na figura guerreira de bellator e niatamouros. Realmente foi en primeiro 
lugar a Reconquista a que potenciou na Península a imaxe de Santiago bellator ou 
matamouros, atribuíndoll e apoio nas batallas e servindo asemade de impulso ide
olóxico. A invocación a San tiago resoa nos combates contra os musulmáns: "¡Ayu
dadnos, Dios y Santiago!", "¡Santiago y cierra Espafia!" O pobo español e os homes 
da Reconquista senten que Santiago os protexe, e mesmo que participa en 
momentos difíciles nas batallas. Pono xa claramente de manifesto o Poema de 
Mío Cid, cara ó 1207: "los moros llaman: ¡Mafomat!, e los cristianos: ¡Santi Yagüe !" . 
No Poema de Fernán González, do século XIII , Santiago o Maior válelle ó conde 
de Castela na súa loita contra Almanzor2 1

. Santiago miles Christi intervén na lite
ratura na batalla de Hacinas, na das Navas de Tolosa (1212 ), a de Salado (1340) 
e moitas máis. 

Para os españois do medievo e a primeira 
época moderna, Santiago o Maior non era de 
ningún xeito un santo exclusivamente devoto. 
Ó contrario, canto máis se identificaban os 
pobos cristiáns coa figura de Santiago peregri
no , maior difusión e gloria acadaban as súas 
calidades de miles Christi . Aínda no século 
XVII se invocaba a súa intervención en pro! 
dos españois en máis de trinta batallas en 
Europa, África , México e América do Sur. 
Mesmo os portugueses reclamaron a axuda do 
santo cabaleiro durante a conquista da Goa 
Domada, segundo certos relatos milagrosos. 
Máis aínda , posteriormente, ante a crecente 
ameaza do Imperio dos Osmanes sobre os esta
dos cristiáns do leste e sues te de Europa, o 
Orbis Christianus acordouse do seu vello pro
tector Jacobus strenuissimus miles , e a súa 
representación iconográfica acadou axiña difu
sión europea. O artista Martín Schongauer 
(1450-1491) empezou a interpretar o tema e 
seguírono moitos outros , entre eles Cornelius 
de Boudt, de Amberes, mencionado entre 

Santi ago e C ri stovo, 

prirne ira rn etade do 

século 1''\1 11 . 
Museo de Keve lae r, 

Ale rn ai'i a 

J 7 J 
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1687 e 1730 como socio do gremio ele san Lucas nos libros ele cantas, que apli
co u os patróns iconográficos ele Sc hongauer para editar un par ele estampas que 
correspond en ó moclelo22

. Ca título S. ]aywie A. preséntase unha estampiña cata
lá iluminada do séc ulo XIX, qu e utiliza como arma ele combate, no canto clunha 
espada, unh a lanza para machacar con vehemencia ó inimigo23

• 

Jacobus auctor epistulae apologeticae (catolicae) 

Tamén o sector das artes menores nos pode deparar sorpresas. Hai gravados 
sob re macleira nos que se manifes ta unha especie ele fusión iconográfica , máis ou 
menos intencionada, entre as dúas ou tres representacións coñeciclas ele Santia
go. Por exemplo , nunha obra el e Lucas Cranach o mozo (1515-1586) , recollicla 
nunh a edición da Biblia ele Lutero24

, onde Santiago o Maior, sentado na viña do 
S -ñor, os tenta os símbolos ele peregrino e os atributos ele escritor sagrado. Oeste 
x ita aparee como autor da Carta de Santiago, aqu el documento do Novo Testa
me nto qu , pala ins istenc ia na necesiclacle das boas obras , clesempeñou un papel 
111 i im1 ortante nas controversias teolóxicas do século :A'VI sobre a cloutrina da 
xustificación ; quer dicir, Sa nti ago o Maior apodérase da autoriclade histórica ele 
Sa nti ago o Xusto, primeiro bispo ele Xerusalén, coñeciclo tamén , por contamina
ción, como antiago o M enor. 

Credo Apostolorum 

O Credo Apostolorum tamén entra na temática xacobea . O artista Henclrik Golt
zius (15 5 8- 16 1 7) creo u un modelo que influíu moito no mundo artístico da 
reprodución ; o reflexo indirecto do mesmo pódese recoñecer mm gravado en 
cobre25 el e Crispían el e Passe sénior, ele Utrecht (cara a 1565-1637), un gran 
representante da escala ele \i'Jieriex. 

O tema ele Santiago, após tolo e peregrino , en retrato el e busto, queda amplia
do pala cita da sentenza do Credo: 5. Jacobus l\!Iaior Evangelista Hispaniae. In 
]udaea iu.ssu Herod·is Agripae, capite plexus est; é clicir, segue en vigor a tradición 
da evanxelización el e España por Santiago como parte do Creclo26

. É un gravado 
en cobre sobre papel , moi probablemente ele Susanne Flauwyn (1663-64), ele 
Amberes, mencionado no libro do gremio el e san Lucas , onde Santiago aparece 
como peregrino e santo, indicando o Camiño , mentres que , ó fondo, á esquerda , 
se in tegra a escena do martirio. 



J acobus maior et consortes 

LA imaxe de Santiago o Maior representouse tam én na compaña de varios san
tos , reflectindo desta maneira a súa gran popularidacle e as súas múltiples fun
cións. Nunha estampa en cobre27 de Catharina Klauber sculpsi., da segunda meta
de do sécu lo A'VIII, aparece xunto a san Xoán Evanxelista, formando unha pare
lla sinóptica, mm retrato de busto con marco rococó. Da prirneira metacle do 
século A'VII é a es tampiña en cobre28 de Michel Faulte (Franci a), publicada nun 
libriño ele devoción , na que Santiago ten corno compafieiro a san Cristovo, quen , 
rnalia ser apócrifo, segue acornpafianclo e protexendo ós viaxeiros modernos: os 
autornobilistas. O gravado está dedicado ó 25 de xullo, festa ele tradición occi
dental de Santiago e tarnén de san Cristovo. 

Jacobus maior ac consortio 

familiae sacrae in caelum 

A representación da Virxe, na cornpa
fia do seu Fillo, enriba clunha columna 
rodeada de nubes e con Santiago, 
humildemente axeonllaclo ante Ela , 
aparece recollida nunha estampifia en 
cobre29 (Lárn. 1 O: Inv. sig. NMVK !VI 
92/166) que, eviden temente, parte 
dun devocionario do século XVIII, 
entre 1760 e 1780. Es ta iconografía 
lernbra a tradición literaria, ele finais 
do século XIII ou cornezos do XIV, da 
Virxe do Pilar, que relata a aparición 
ante o Apóstolo, cando ve u evanxelizar 
a Península Ibérica. A escena está 
acompañada dun elemento do rnilagre 
do aforcado e das aves resucitadas, 
que forma parte da m emori a dos 
Camiños en toda E uropa e sempre 
desernpeñou un papel extraordinario 
dentro da irnaxinería xacobea. 

antiago Pai peregrino, 
ca. 1700. Museo el e 
Keve lae r, f\lemafia 
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J acobus pater peregrinorum 

E por último: Sa nti ago com o pater peregrinoruni aboiando nas nubes, obra do xa 
me ncion ado gravaclor e arti sta C hristian de Bouclt ele Arnberes 30 (Lám. 11: lnv. 
sig. MVK M 90/20 1); ante el, de xeo nllos, aparece representada unh a familia 
- pai, nai e fili o- e ó fondo, a cidade de Santiago como unha Xerusalén celeste. 

Percusión 

As stampiñas popu la res son expresión ele consola, esp eranza e fe, que custan 
po uco e ax ucl an moito , e aclern ais refli c ten a realiclade e vixencia cultura l clun dos 

gra nel es sa ntos do orbis christianus, a través de tódolos tempos el e cu ltura de 
im prenta. a ac tualiclacl e permanece n vivas na súa tradición , aínda qu e baixo 
outras c irc un stanc ias , oportunidades e téc nicas, e quedan como unha lernbranza 
sc ntim nta l nun mundo ca mbiante e manipul ado. 

N otas 
1 Lám. l : lnv. sig. NiVJVK M 95/5. 

2 1-lEHBEH , K., i\NTOS Nüii\, Liber Sancti Jacobi. 
Code.-.: CaUxtinus, lib. !, cap. 17, pp. 9 1 e ss. 

3 lnv. sig. NiVlVK M 92/ 11 8. 

4 1-Jeclios de los Apóstoles, 12, 1. 

5 Lám. 2: lnv. sig. NMVK M 92/224. 

6 lnv. sig. NMVK i\11 98/382 y Lám 3: lnv. sig. 
Ni\IJVK M 96/92. 

7 lnv. Sig.: Ni\IJVK i\11 94/168. 

8 lnv. sig. Nf\/IVK i\11 95/53 y lnv. sig. NiVIVK 
i\11 98/ 11 J. 

9 lnv. sig. Ni\llVK i\11 97/214 . 

10 fnv. sig. N iVlVK i\1193/ 161 

1 J Lám. 4: lnv. sig. Ni\llVK i\/l 92/98 . 

12 lnv. sig. Ni\llVK M 96/78 . 

13 lnv. sig. Ni\llVI i\11 95/43. 

1-1 lnv. sig. Ni\ll VK i\11 96/77 . 

15 Act 12: 1-2. 

16 lnv. sign. Ni\llVK i\1192/ 116. 

17 lnv. sign. NMVK M 92/141 . 

18 Tnv. sign. N iVIVK M 93/ 10 . 

19 lnv. Sig. NMVK M 92/ 149. 

20 Lám. 5: lnv. sign. Ni\IJVK M 93/7. 

2 1 Cop la 41 3. 

22 lnv. sign. Ni\llVK M 82/660 y Lám. 6: lnv. 
Sig. NMVK i\11 89/233 . 

23 Tnv. sign. Ni\llVK M 92/223 . 

24 Lám. 7: lnv. sign. NMVK M 89/3 58. 

25 Lám. 8: lnv. sig. NMVK i\11 89/497 . 

26 lnv. sig. Ni\llVK M 94/86. 

27 lnv. sig. Ni\llVK lVI 96/48. 

28 Lám. 9: lnv. sign. NMVK i\11 98/43 4. 

29 Lám. 10: lnv. sig. NMVK i\11 92/ 166. 

30 Lám. 11: lnv. sig. Ni\IJV K M 90/201. 
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Recordo, souvenir, kitsch 
e cultura de masas en Santiago de Compostela 

Antonio Garrido Moreno 

O Camiño de Santiago supón, ó longo da Idade Media, un fenómeno social que 
potencia a comunicación entre os pobos e o conseguinte auxe económico no seu 
redor. A apertura de novas rutas comerciais a partir do Renacemento e a paulati
na diminución da afluencia multitudinaria a Compostela provocarán, co pasar 
dos anos, a degradación das infraestruturas creadas, así como a súa perda de 
importancia estratéxica e comercial. Dende mediados do século A.'VII prodúcese 
unha crise xeral do sentimento relixioso do cal se resente a peregrinación, que 
chega a unha total decadencia no XIX. 

A bula Deus onin:ipotens do papa León XIII, <litada en 1884, promulgando a 
autenticidade das reliquias como un medio de conseguir as indulxencias xubila
res establecidas no pasado medieval polo papa Alexandre 11, fai renacer puntual
mente a peregrinaxe naqueles anos nos que a festividade do apóstolo Santiago 
coincide en domingo. O progresivo rexurdimento <leste fenómeno chega a un 
punto álxido no último cuarto do século XX, cando ademais do móbil relixioso 
xorden outros intereses orixinados polos novos costumes sociais, como o espírito 
de aventura, o turismo, terapia contra o stress, o deporte, etc., que dan lugar a un 
importante desprazamento de persoas a Santiago de Compostela. A isto únese o 
engado que ten unha cidade que en 1985 é designada Patrimonio da Humanida
de pola UNESCO e que posúe un casco antigo rico en arquitectura, historia , arte 
e tradicións, ademais de estar situada nunha zona xeográfica de gran riqueza pai
saxística, folclórica ou gastronómica. Posteriormente, a declaración do Camiño 
de Santiago polo Consello de Europa como Primeiro Itinerario Cultural Europeo 
en 1987, e a súa designación pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade 
en 1993, fan que, nestes últimos anos, a cidade do Apóstolo sexa un referente 
turístico mundial, tanto dende o aspecto específicamente cultural como dende o 
denominado "turismo de masas" . 

O turismo cultural supón unha porcentaxe minoritaria dentro do total de visi
tantes que chegan a Santiago, e caracterízase por ter un nivel ele coñecementos 
superior á media. Esta concepción da viaxe implica unha información e planifica-

Paisaxes con novas figuras 
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c ión previas de itinerarios, monum entos a visitar, costum es da rexión, e tc., o que 
vén signifi car que es te turi smo personaliza e selecciona o que quere cofiecer e pla
nifi ca a súa es tadía á marxe das viaxes de axe ncia en grupos. Este tipo de xente, 
minor itaria e selec tiva, non se cleixa engaiolar normalmente polos proclutos e obxec 
tos ele recorclo orientados a outros públicos , máis numerosos pero menos esí,"Xentes. 

O tipo ele visitante qu e contribú e ó cl esenvolveme nto clunha es tética hitscli 
nos ce ntros turísticos é o qu e vén en masa e fai uso dos itinerarios programados 
por axe ncias el e viaxe, atraído polas cidades q ue concentran un bo n(1mero ele 
"cli stinción s" con se nsuadas polas institucións qu e rexen o feito c ultural e patri
moni al - UNESCO e Consello el e E uropa-, e que aclemais foron obxec to clunha 
importa nte promoción p ublicitaria instituciona l dend e os medios e a industria 
turística . Es te turismo de m asas é qu e o se achega a Santiago maioritariamente 
nes tes Cdtimos anos; un tipo de visitante qu e é un consumidor ele cu ltura popu
la r, e nte nd enclo por este termo xustarnente o que expresa a s(1a designación: cu l-

tura qu e ten unha ampla acollida e é aproveitacla por gra nel es cantidades ele per

soas; que abrangue a a rte pC1b li ca, os xéneros convencio nais e outras obras pro
du cidas polos medios de comunicación , p ero qu e tarn én incorpora diferentes 
ac titudes propias da co ndura colec tiva e diversos aspec tos da vida cotiá , incluín
clo polo ta nto pasa tempos, modas e outros fenómenos que non son esp ecifica
me nte difundidos polos medios el e com unicación. 



A c ultura de m asas é, segundo Abraham Mo les, a consecuencia direc ta da 
diversifi cación qu e in undou tódol os campos e coñecementos: os minicines, as 
rev istas, as canl es ele televisión , as e mi soras el e radio e as súas múltipl es fre
c uencias, os novos di arios, inte rnet , as forma s diversas de cociña , etc. Unha 
dive rsificación qu e ten a capaciclacle ele abso rber e integra r a cultura na propia 
personali dacl e : "E l hombre q ue vive inmerso en la vorágine de los medios acaba 
incorporando un a cultura de re tazos, absorbida e n pequeñas dosis, sin es tructu
ra , orden ni jera rquía , mu y lejos el e la c ultu ra lineal y es tructura da el e la esc ue la 
y ele la unive rsidad clásicas"1

• 

A cu ltu ra ele masas caracterízase p ola sC1 a "aceleración consumidora", e nten
denclo por isto a capacicl acl e el e adquirir e cles botar obxectos das mesm as carac
terísticas n unh a sucesión imparable, como por exe mplo os diferentes modelos el e 
teléfonos móbiles qu e o cons umid or medio cambia nun breve período ele tempo. 
É a sec uen cia inacabable do obxec to entre a súa adquisición e a súa clestru ción 

polo consumidor, pe rpe tuándose cl econtacl o coa compra clo utro obxecto das mes 
mas caracterís ticas p ero re novado. Unh a c ultu ra ele m asas tamén posC1e a pro
piedacle denominada "alienació n posesiva'', qu e transform a o ser humano e n pri
sioneiro do aluvión el e obxec tos qu e ac umula du ra nte a súa vida no se u espazo 
persoal, o se u fogar2

. En todo es te círculo ele confort xérase a "actitucl e h .. itsch"3
, 

quer dicir a relac ión e ntre o ser hum ano e o se u m edio artificial, c heo de obxec -

f\s tcnclas 
e os pos tos 
el e souve nirs Forman 
pa rte da paisaxe 
habi tual da c idade 
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tos de formas permanentes, malia o seu carác ter efémero, entre os que, ines 
usabl m nte, se atopa o souvenir. 

O souven:ir, como obxecto lútsch, axéitase de certo ás necesidades da cultura 
d rna as , adáp tase á súa maneira de vivir. Facer un turismo orientado exclusiva
mente a es tar en contac to direc to cos monumentos en sentido es trito faise extre
madamente clifícil4

; non obstante, todo o universo btsch que se xera ó redor das 
impoñentes obras de arte se adapta perfec tamente á medida do home medio , 
pas to que é creado por e para el. 

O souvenir, ademais de ser un es tímulo da cultura de masas, é un dos ingre
dientes do seu consumo e unha das principais motivacións que levan ó turista a 
realizar o esforzo dun custoso desprazamento dende o seu fogar ó destino turísti
co. Hai que pensar que unha gran parte dos momentos dedicados ó ocio polo 
individuo representativo do turismo de masas se emprega na compra cles tes 
obxectos ; un tempo que pode equivaler cuantitativamente ó des tinado ó perco
rriclo cultural prefixado pala axencia de viaxes e, que, probablemente, é máis 
sa tisfactorio. O souven·ir supón, ademais, para o turista a ac ta notarial da súa 
viaxe, a constatación do seu desprazamento a un destino distante do seu ambien
te natural , e non se merca polo feituco ou polo útil que sexa -aínda que se pro
duza un autoengano no momento de adquirilo- senón, principalmente, como tes 
temuña fís ica que ra tifica qu e "¡eu es tiven alí! ", ou como galano a familiares e 
amigos qu e se converte en ac ta notarial clunha vivencia que no naso tempo é 
cobizada universalmente pola cultura ele masas .. . e aclemais "decora" os fogares. 



Ben que a cultura de masas, e por cons eguinte o lútsch , tomen un fo rte 
pulo co concepto de posmodernid ade, xurdido tralo desenvolvemento da 
explosión sociolóxica que o Pop Art abría a tódolos es tamentos culturais, 
agora, nos comezos do século XXI, lútsch , cultura elitista e de masas forman 
unha complexa fu sión que, cal arañeira, xera relacións moi diversas n o campo 
da pro dución . 

C inguíndonos ó souvenir, dende o punto ele vista da produción , pódense es ta
blecer distintas ac titudes en relación co obxecto illado, a asociación ele obxectos 
ou as ac titudes lú tsch e o turismo de masas. Por unha banda, cumpriría conside
rar o souvenir como obxec to lútsch creado dunha maneira inconsciente, quer 
dicir, por un produtor que forma parte da propia cultura de masas , es tá inmerso 
nela, e deseña tendo en conta os seus parámetros es téticos, as í coma os seus 
mecanismos de consum o. Es te é o elo primario da produ ción lútsch , inserta na 
cultura de masas , que crea un obxecto dirixido ós consumidores <lesa nova cul
tura popular. 

Tamén se pode dar o caso da industrialización planificada do obxecto lútsch, 
tendo en conta o potencial comercial que posúe un tipo de produto dirixido a 
unha cultura de masas que rexeita o termo "adquirir" -como apelativo que indi
ca permanencia e durabilidade- e se adhire á palabra "consumir", entendéndoa 
como a fa cultade de exercer unha función que fa i desfilar un fl uxo acelerado de 
obxec tos efémeros e substituíbles ó longo da vida;. 

Repetición e d iversidade 
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Esta actitude da produción industrializada do obxecto látsch supón o desen
volve me nto dun novo modelo reaxus taclo no gue se reforzan as diferenzas e as 
desiguald ades c unh as es tra texias e instrum entos cada vez máis elaborados cien
tífica me nte . A industria do obxecto clirixiclo á c ultura ele masas, segundo Blanca 
M uñ oz, "se ría algo así como la creación ele la irracionalidad colectiva planificada, 

dándose la extraña paradoja de que nun ca con anterioridad a la Historia del siglo 
XX, la C ie ncia y el co noci mie nto se han pues to al servicio de la producción ele 
una s imágenes , valores y símbolos gue recuerdan las e tapas m ás arcaicas y pri
mitivas el e la especie"6

. 

O ca mpo da proclución industrial látsch é o quemáis se fa¡ notar en ciclacles 
turfstico-culturais corno Santiago ele Compostela, gue posúe un magnífico con
xunto mon um ental no que hai múltiples exemplos susceptibles ele seren absorbi
dos por este t ipo de obxectos. A este aspecto cómpre engadirlle outro funda
menta l p ara o desenvolvemento clesta es té tica : a súa característica ele ciclacle de 
aco llicl a clunha importante peregrinación relixiosa. Estas clú as circunstancias 
c i tacl as cl e ter m in a n a proliferación el u nh a ampla gama ele obxectos ele recorclo 
qu e l. ci e n s r tipoloxicam ente clasificados en monumentos, obxectos ele clevo-

ió n, motivos do C a miñ o e arti gas para regalos , nos gue es tán presentes os cos 
tum es e tracli ción s compostelás e galegas. 

D entro do apa rtado ele obxectos ele recorclo - souvenir- de monumentos com
postelá ns, os exernplos son moi reducidos , cinguínclose concre tamen te ó Pórtico 
da Gloria e á fach ada do Obracloiro da ca tedral. Emporiso, malia seren escasos 
os exemplos monumentais , as variantes ele obxectos conseguidos con eles son 
innumerables, e póclense citar, por seren os máis frecuentes, as band exas de prata 
rep uxacla , os azulexos , as p ucb as e camisetas serigrafaclas, así coma os máis diver
sos accesorios "utilitarios", entre os que aparecen exemplos que posúen un 
importante cornpoñente surrealista polo desa tinado do seu posible uso. 



No apartado de obxectos de devoción, a temática e a súa presentación mul
tiplícanse, xerando en boa medida o conxunto co maior contido lútsc li . Entre 
eles hai que salientar as variadas representacións da imaxe do Apóstolo, send a 
as máis evocadas a figura pétrea do altar maior, a do parteluz do Pórtico da 
Gloria e o modelo iconográfico de Santiago matamouros. Ademais dos obxec
tos que reproducen a imaxinería relixiosa do Apóstolo , cómpre engadir OLttro 
tipo de recordos nos que a creatividade do artesán se afas ta da iconografía his
tórica, xerando novas modelos. Entre es tes últimos pódense citar os relevos de 
busto , tanto frontais como de perfil, as es tatuífi as de carpo enteiro qu e repre
sentan ó Após tolo como peregrino , etc. Outros obxectos devocion ais como 
rosarios , cruces, campás , incensarios , pías para auga bendita, bandexas prate
adas, candeas ou estrelas atópanse sistematicamente nos escapara tes e andeis 
da manchea de bazares próximos á catedral. Todo es te repertorio se multipli ca 
segundo sexa o soporte utilitario en que se reproduce a imaxe- reco rdo , adop
tando os usos máis insospeitados -cinseiros , chisgueiros, bolígrafos, es toxos 
para lapis, chaveiros , etc. 

Ca lqui e ra motivo 
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Entre os recorclos relacionados co Camifío de Santiago atópanse unha marea de 
figuras ele peregrinos, frechas amarelas indicadoras, así coma un mundo ele caxatos, 
gorros, cabazas, vieiras, etc. 

Os obxectos para regalo son os que presentan unha maior diversidade, e 
mes mo se poden atapar produtos entroncados coas lendas e mitos relacionados 
coa boa sorte e o des tino, coma as peclras con propiedades máxicas ou as meigas. 
A tradi ción tam én es tá presente na arquitectura popular -canastros, cruceiros-, 
a gas tronomía - tortas de Santiago, viñas galegas, augardentes, e tc. - , os trebellos 
típicos - utensilios para facer a qu eimada ou potes , así coma un innumerable e 
va riado repe rtorio el e obxectos "prácticos" ele escasa utiliclacle. 

Tipi ame nte lútsch é tam é n o xei to de clistribuír es ta inxente cantidade de 
obx c tos, un bo exemplo de "criterio el e amoreamento", sen restrición de nin
gCm tipo. Tóclolos obxectos agrupados constitúen, en si mesmos, un conxunto 
lútsch ¡ue se exhibe en escaparates e ancl eis , amoreaclos nun volume espacial 
el s upe rfi cie res trinxicl a . O a trapall amento é tal, no máis dos casos , que expli-

ita clunha maneira tácita o co n ep to de "presión Kitsch" es tablecido por Abra
ha m Mol s, qu e se ma ni festa canelo a proximiclacle entre os diferentes obxec
to s é mínim a, xa que pol a sC1a heteroxeneiclacl e carecen de relacións directas 
entre s i. 

En co nsonancia co mercado do souven:i.r nunha cidacle monumental e de pere
grin axe co mo Santiago, póclese citar o caso clun informe realizado nos anos sesen
ta pola muni cipalicl ade ele Oberamamerga u, unha cidacle invadid a polos obxectos 
ele reco rclo e proclutos de artesa nía relixiosa vinculados á celebración da Paixón. 
No citado informe ofrécese unha definición exacta dos obxectos ele carácter 
lútscli , cualificáncloos como "aquelas obras malas que manexan o material sen 
ta lento nin coidado , apostas á execución limpa e satisfactoria da arte popular no 
campo da pintura ou da esc ultura. Tamén se refire ás transposicións, simultáne
as ou ill aclas, clun se ntimento relixioso a un obxecto des tinado a un fin profano 
( ... ) ou outros sím bolos relixiosos que non conservan a súa función orixinaria"7

• 

N es te sentido é frecu e nte a presenza nas tenclas ele obxectos de recordo com
postelás ele chaveiros co n forma ele incensarios prateaclos, que unen o compo
ñente li túrxico co utilitario, aínda que isto último sería cuestionable debido ó se u 
excesivo volume. 

Máis sorpre nd ente aíncl a, pola cantidade ele información qu e posúe en rela
ción co se u exiguo ta ma ño , é un dedal prateado que nun extremo leva inserida 
unha peclra el e ac ibec he, me ntres que o relevo que inclúe nas sC1as caras repro -



duce a catedral compostelá, e no outro extremo unha greca con vieiras e cru
ces de Santiago. O pequeno dedal está inzado de mensaxes subliminais , entre 
elas as que aluden á tradición artesanal da pratería e o acibeche, así coma 
aquelas outras que inciden en iconas representativas de Compostela e o 
Camifio de Santiago, todo isto complementado co carác ter utilitario que o 
obxecto posúe. 

Noutra orde de cousas, existen regalos que poden estar sendo desprazados 
polos cambios que se producen nos comportamentos sociais , xa que os significa
dos dalgunhas imaxes relixiosas tradicionais , coma o Santiago matamouros, 
poden resultar pouco apropiados actualmente para determinados colectivos. 

Os sistemas de comercialización asimilados pola sociedade de masas tamén 
son adoptados pola industria do souvenir e do btsch. É por iso frecuente que nas 
rúas compostelás se repartan panfletos anunciadores de es tablecementos nos 
que se exhibe a máxima concentración de obxectos de recordo , que na súa gran 
maioría se poden encadrar dentro da categoría de btsch. Estes anuncios entre-

Lámina de lousa con 
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Santiago, 1940-50. 
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gados ós viandantes son expresivos e moi sintomáticos dunha es trutura que coñe
ce os mecanismos da sociedade de masas e que os pon en práctica para mellorar 
e facer máis rendibles as súas vendas a través de mensaxes como a que se trans
cribe ele seguido: 

ATENCIÓN 
TE INVITAMOS 
A VER LA EXPOSICIÓN DE RECUERDOS DE SANTIAGO 
A CIEN PESETAS 
NO TE VRIAS, TE ESPERAMOS 
EN 
HIPER CIEN PESETAS 

Esta mensaxe mostra diferen tes matices na súa comprenswn entre os cales 
sali e nta a perversión semántica cla palabra "Exposición" -claramente vinculada ós 
es1 azos espec ificamente c ulturais- que é utilizada para algo tan banal coma a 
ve nda ele Hli ainas. Máis interesante aíncla é o clesenvolvemento de modos comer-

iais ut ili zados habitu almente para atraer a socieclade de masas, tales coma o 
¡ r zo C111i o expresado na rnoeda máis famili ar -a peseta- aínda que xa fóra de 

urso , co obxec tivo de enfatiza r o baixo custo clo produto e facilitarlle as posibles 
conversió ns va lorativas ó comprador. Pero sobre tocio a apli cación do termo "hiper
mercaclo", que se pode consid erar corno o templo clo comercio e clo consumo desta 
socieclacle mas ificada. Neste sentido podería parecer que os promotores clestes sis 
temas publicitarios ele produtos ele recordos coñecen as teorías ele Abraham 
Moles, que n no se u ensaio sobre o lútsch , fa la da nosa sociedade actual como per
tencente a un "período neolátsch ele! cons um o, del objeto como producto, de la 
densidad de elementos tran sitorios, simbolizado por la emergencia del supermer
cado y del m ercado de precio único, que se extiende a nuestra vicia y que cambia 
el arte el e vivir, creando nada más qu e un Arte"8

• Precisamente os termos existen
tes na definición ele "período neolútsch" do sociólogo parisiense, profesor da Uni
versidacle de Es trasburgo , son tornados en conta no anuncio do panfleto repartido 
nas rú as composteláns. Pero si é sorprendente a mensaxe do anuncio, non o é 
menos o tipo de es tablecemento anunciado , que se pode considerar como un 
au téntico paraíso do souven:ir en que se reúnen aclemais unha infiniclade ele obxec
tos relacionados con Santiago ou co Carniño -sombreiros e bastóns con vieira, 
botafumeiros de prata de tóclo los tamaños, e tc. - e ó seu carón outros que vulne
ran esta relación co lugar, co mo acontece coa presenza duns fan tás ticos sombrei
ros mexjcanos que, probablemente, non ll es chocarán a moitos dos clientes e qu e 
mesmo serán aclq uiriclos por eles como obxecto de notable utiliclade e tipismo. 



A cultura de masas e o lútsch foron temas obrigados no establecernento do 
concepto de posmodernidacl e. A primeira , porgue foi incorporada nas obras eru
ditas durante o aclvento da clevanclita posmoclerniclacle, provocando unha reava 
líación do concepto mesmo de erudición , e o látsch porgu e, frec uentemente cita
do e parodiado nas proclu cións artísticas a partir dos anos sesenta, obrigou a unha 
relativización da súa condena como procluto espurio9

. 

Trinta anos clespois a interpenetra ción entre os concep tos ele cultura , cultura 
ele masas e lú tsch aflora nes tes escenarios turísticos nos que conviven es tes tres 
aspectos , ás veces contaminándose entre si e creando situacións paracloxais. 
Como exemplo , podemos mencionar un espec tác ulo típico das rúas, que suscita 
a admiración el e moitos paseantes que transitan pola praza do Obradoiro , os 
homes-es tatu a, situados no seu pedestal cilíndrico , totalmente pintados de cor 
bronce brill ante, es táticos, coma se fosen do tal material. .. ata que o son dunha 
moeda repenica no pratiño situado cliante deles, e tras un rn overnento mecánico , 
unha contorsión, un ricto, volve n nova mente ó es tatismo esc ultórico, que fa¡ lan
zar exclamacións a un público absorto qu e fotografa e se fai fotografar co silen-

¿O nde está a fac hada 
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cioso actor. Fórmase logo un remumo de xente admirada, mentres a secular 
fac hada renacentista do Hospital Real pasa inadvertida ante a multitude que se 
amorea ante o home-es tatua. 

Pódese pensar que Gilbert and George, en 196 7, non acadaron o mesmo 
éxito que o home-es tatua can elo cues tionaban o predominio da ensinanza ele 

Anthony Caro no clesenvolvemento da escultura na 
St. Martin's School of Art el e Londres, propoñendo 
os seus propios carpos na súa condición de "esc ul
tura viva", coas caras e mailas mans rec ubertas de 
pintura douracla, expoñénclose sobre un zócalo, 
es táti cos, repetindo cancións populares. Empori so, 
non deixa de ser paradoxal que no actual sis tema 
artístico galega sexan escasos os artistas que toman 
referencia ele todo es te fenómeno ele masas do 
turi smo en Compostela para os seus traballos. Se 
consideramos a arte contemporánea producida en 
Galicia nos últimos vin te anos , son con tadas as 
obras que posúen un soporte formal ou concep tual 
basea clo no Camiño ou en todo o relacionado con 
el. Os proxectos específicos desta temática son fun
damentalmente aqueles que teñen como orixe a 
encarga institucional , quer como obra pública , quer 
participando naquelas exposicións ou premios qu e 
levan implícitos os devanditos contidos nas súas 
bases. Paracloxalmente, no campo da esc ultura 
pública solicitada polas institucións coa finalidade 
de conmemorar ou salientar o Camiño ele Santiago, 

ou a propia cidade de Compostela, exis te un intenso compoñente lútsch, non 
sempre buscado de maneira explícita polo artista , que podería derivars e da súa 
adaptación a es tas temáticas e, sobre todo, da intención de agradar ós promoto
res. Por isto é frecuente ver nos espazos públicos urbanos esculturas de con
cepción natura lista, matizadas por unh a pretendida "modemidacle", ou outras 
qu e al u den ás linguaxes máis conserva doras das vangardas da primeira metacle 
do sécul o XX, nas que, nalgún caso , incluso hai evidentes fallos técnicos de pro
porción ou de composición. 

a ac tualidacle aclóitanse dar dúas circunstancias relacionadas cos pres upos
tos teóricos ele Ludwig Giesz; por unh a banda, a hipers ensible conciencia-lútsch 



da elite artística e, por outra, a crecente demand a deste lútsch pola gran masa. 
Ó tempo que a minoría selecta se fai cada vez máis excl usiva , a maioría entréga
se de forma máis desaforada ó lútsch, debido en gran parte á ilimitada oferta qu e 
ll e proporciona unha industrialización xeneralizada -cine, radio, prensa, televi
sión, e tc. Ademais , no c urso da emancipación das masas , o lútsch non só é lexi
timaclo, senón incluso explotado polos gobernos políticos 1º. 

Fronte a isto , os espazos des tinados á 
exhibición ele arte, ben sexan museos ou 
fund acións , expoñen os seus obxectos 
baixo as pautas que a ciencia museolóxica 
indica -cartelas , folletos informativos, ilu-
minación e distribución das obras de es tu
cladas maneiras , e tc.-, dándolle un carácter 
canónico ó conxunto, pero corno indica 
Abraham Moles, "el lútsch es un movi
miento permanente dentro del arte; hay 
lútsch en todos los períodos artísticos" 11

, e 
es ta conclusión reafírmase nalgúns obxec
tos existentes nos museos ele arte, os cales, 
aínda que posuiclores de contidos alegóri
cos, simbólicos , relixiosos ou históricos, 
non cl e:L-xan de ter un fortísimo cornpoñen
te lútsch se se compara co canon es té tico 
do seu tempo e sobre todo do presente. 

A arte do lútsch aparece coa posmo
cl erniclade que anuncia Andy Warholl. 
O copista de esculturas romano facía lútsch, el e maneira inconsciente , copiando 
e multiplicando a aura grega . Vv'arholl imita un modelo pop indubidablemente 
m edi ático e serigráfao n a súa Factory -simulación de fábrica- sen agachar que 
ese obxecto non é máis ca un simulacro. Des te xei to , ó producir intencionada
mente series de imitación de obxectos lútsch, \iVarholl m aterializa en linguaxe 
artística unha copia do lútsch. Estes obxectos simulacro o qu e xeran, en gran 
medid a, é a eliminación do papel rupturista qu e posúe o museo-receptác ulo 
moderno onde se expoñen as vangardas. Actualmente, nalgunhas das súas pro
postas, os centros de arte contemporánea tran sfórmanse en "escapara tes-espec
táculo" onde se exhiben obras que en moitos casos non deixa n de ser epígonos ele 
Marcel Duchamp ou Ancly Warholl. 

Cordobán , 1950-60. 
Colecc ión Igles ias Díaz 
de Ulloa, Santiago de 
Compostela 
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A formul ac ión de D err id a da asombrosa idea do phannalwn como unh a droga 
qu e mata e c ura ó mesm o tempo, pódenos s it ua r ante unh a cuestión de di fícil 
solu ción, unha dinámica q ue se m ove entre dou s termos opos tos , pero qu e pa re
ce ser ambos á vez 12

. O lú tsch no é o refu gall o e a esco ura da arte, senón unha 
substancia velenosa q ue es tá mes tu rada no se u p ropio interi or. Com o absolvelo 

é o difícil labor do noso p rese nte. Ata poida qu e o lú tsch sexa o verd adeiro pro
greso da a rte n Pe ro me ntres filósofos coma Derrida e Adorn o formulan teorías 
sobre a subvers ión qu e supoñen a inf ilt rac ión paul atina de "o cotián" nas esferas 
da "alta cul tura " e cl isc irne n so bre o futu ro des tas cuestións tom ando como 
ca mpo dos se us ensaios a cidades sem ellantes a Sa nti ago de Compostela , cada 
vez máis no naso hábitat globalizado o lútsch afi anza os se us tentác ul os e con ec 
ta coa in me nsa maioría da sociedade . Ante isto, quizais o pres upos to qu e Adorn o 
mantiña a p rin cip ios da década dos oitenta resp ec to á posibilidade de q ue "el 
lútsch sea el verdadero progreso del a rte"14

, habería qu e cambi alo a principios do 
séc ul o XXI - cl unh a maneira un tanto p erversa- polo de qu e quizais o lútsch sexa 
o v rdade iro s igno "feliz" coq ue se manifesta o p rogreso da nasa sociedade. 
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Selos de correos de España de tema xacobeo 
Victoria Crespo Gutiérrez 

Dende que comezaron a emitirse en España en 1850, os selos de Correos non só 
tiveron como función o pagamento do transporte da correspondencia, senón que 
eles mesmo, ou máis ben as imaxes representadas en cada unha das emisións, 
foron vehículo de transmisión de ideas, símbolos e valores clunha cultura e dun 
país. Se os observamos atentamente, podernos rastrexar neles a historia e a arte 
de cada país ou mesmo de cada continente ou área cultural, así como saber a qué 
clan valor as súas xentes; todo a través <lestes pequenos anaquiños ele papel que 
percorren o mundo nas máis diversas clireccións. 

Cunha orixe moito máis remota, o Camiño de Santiago exerceu un papel en 
certa medida semellante. A través clestas rutas que , prac ticamente, conectan toda 
Europa, os peregrinos espallaron coñecementos, ideas, costumes ou es tilos artís
ticos en momentos en que a comunicación era lenta e difícil, contribuíndo á inte
gración en épocas en que a dispersión era a tónica xeral. 

O feito de peregrinar ten entre os cristiáns dúas orixes distintas: a veneración 
ós santos lugares e o culto dos santos e das súas reliquias. A es tas últimas corres
ponden as peregrinacións a Santiago de Compostela. A partir dos prirneiros anos 
do século IX, en que se descobre a tumba do Apóstolo Santiago, a peregrinación 
a Compostela foi crecenclo, ó principio espontanearnente, logo potenciada xa por 
es tamentos políticos e relixiosos , sufrindo altibaixos, ata chegar á ac tualidade, 
momento en que se lle engacle a dimensión turística. 

Camiños a Santiago hai rnoitos , pero un deles é considerado o cammo por 
excelencia. É a arteria cultural e espiritual creada ó longo dos séc ulas por centos 
ele mil es ele peregrinos que ac udían ele alén dos Pireneos. Trátase do Camiño 
Francés, que ten dúas entradas , por Somport e por Roncesvalles; ámbalas dC1 as 
conflúen en Puente la Reina. É sobre todo neste carniño e nas creacións artísti
cas nel xurcliclas, na figura do Apóstolo e na ciclade ele Compostela, sobre as que 
se centraron as emisións filatélicas dende 193 7 ata a actualidade. 

Apósto l Santiago. Año Xubil ar Cornposte lán, 1937 . 

Correos . Direcc ión ele Fil ate li a. Mu seo Postal e Te legráfico, Madrid 
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Outros Camiños son o do Norte, pola cornixa cantábrica; o Camiño Inglés, 
dend e a costa pola Coruña, o Camiño de Fisterra-Muxía; a Vía da Prata, dend e 
Sevilla por Estremadura , e o Camiño Portugués, dende Lisboa por Pontevedra. 

lesta mostra qu eremos unir dous medios de comunicación de diferente índo
le, pero ambos de grande importancia: o Camiño ele Santiago e a filatelia. 

En liñas xerais, as emisións de selos relacionadas co Camiño de Santiago con
centráronse ante todo nas celebracións do Ano Santo Compostelán ou Xacobeo , 
aínd a que tampouco fa ltan as dedicadas á arte Románica. 

A primeira delas plixose á venda o 15 de xullo de 19 3 7, co no me de Ano Xubi
lar Compos telán. Dende o punto de vista postal seguiuse un procedem ento dife
rente ó empregado ata aquela no que atinxe á validez dos selos, pois es ta non se 
limitou a uns días, como fora frec uente anos atrás, nin tampouco se estendeu por 
prazo ilimitado , como nalgunhas emisións conmemorativas, senón que queclou 
fixada ata o 31 de decembro de 1937, data en que remataba o Ano Santo. Os 
selos foron gravados por don Bias Pérez lrujo e imprimíronse por litografía nos 
obradoiros de Hijos de Heraclio Fournier, de Vitoria. 

A serie comprende tres selos cun deseño diferente para cada valor. O primei
ro , con valor facial de 15 céntimos , mostra a imaxe sedente e pétrea do Apóstolo 
Santiago, situada no altar maior da catedral, con esclavina rec uberta de prata e 
bordón na slia man esqu erda. Esta imaxe é a que os fieis abrazan tradicional
mente subindo pola parte posterior do altar. 

O segundo, con valor facia l de 30 céntimos , é de formato apaisado e leva na 
parte superior a simbólica vieira do peregrino montada sobre a cruz de Santiago. 
O deseño ou motivo central do selo encóntrase recadrado e corresponde a unha 
vista da catedral ele Santiago ele Compostela, salientándose a fachada oeste da 
mesma , chamada do Obradoiro . 

Tamén coa representación da vieira do peregrino montada sobre a cruz de 
Santiago e con valor facial de 1 peseta, ternos o terceiro selo da emisión. O dese
ño representa o Pórtico da Gloria, situado detrás da fachada oeste da catedral de 
Santiago de Compostela e que conduce ó in terior da mesma. 

Seis anos clespois, en outubro de 1943, lánzase unha nova emisión de selos 
dedicada ó Ano Santo Compostelán. Componse de nove valores, realizados en 
litografía pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre; tres de 20 céntimos, tres de 
40 céntimos e tres de 75 céntimos. Emitíronse de cada un de 20 e 40 céntimos 
a cantidade de dez millóns de exemplares e dos de 75 céntimos, un millón e 
medio. Estas tres series es tán integradas por un de cada valor facial , e teñen 
como motivos detall es da catedral compostelá. 

Series de se los dos Anos Santos Composteláns, 1937, 1943 e 1965. 
Correos. Dirección el e Fil ate lia. Museo Posta l e Telegráfi co, Madrid 
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A primeira ten clous valores, de 20 e 40 céntimos respectivamente, dedicados 
á estatua de Santiago en dúas versión s. U nha é a imaxe do Apóstolo que se a topa 
conservada na capela das Reliquias , leva ndo un caxato e un cartel nas mans . 
A segunda versión é a imaxe venerada no altar maior e xa reproducida na emisión 
de 1937. No selo de 75 céntimos representa o botafumeiro, xigan tesco incensa
rio ele 87 quilogramos ele peso, que nas graneles solemnidades se adoita poñer en 
funcionamen to pendurado dun mecanismo situado no cruceiro. 

A segunda serie mostra tres detalles do Pórtico da Gloria, obra do Mestre 
Mateo. O selo de 20 céntimos reproduce un capitel do devandito pórtico, con 
animais mitolóxicos propios do repertorio románico. O segundo, ele 40 céntimos, 
amósanos a cabeza do Apóstolo Santiago, que se sitúa no parte luz do Pórtico da 
Gloria, e que, sentado, acolle ós fieis que chegan á catedral. Por último, o selo 
con valor facia l ele 75 céntimos, ele cor azul, recoll e outro dos capiteis do pórti
co, o chamado da Santísi ma Trinclade. 

Por último, na terceira serie, o valor de 20 céntimos representa o sepulcro do 
Apóstolo. Os restos atopados no séc ulo IX permaneceron sempre na catedral 
actual. Non obstante, en 1589, por medo ás ameazas do corsario inglés Francis 
Drake, que desembarcara na Coruña, pensouse en tras ladar os restos do Apósto
lo a un lugar máis seguro, pero perdeuse o seu rastro. Por fin encontráronse en 
1789, na cripta baixo o altar maior, onde repo usan agora. 

O Selo ele 40 céntimos reproduce a Porta Santa, que clá á Praza da Quintana, 
deseñacla no século A.'VII I. Nestas mesmas data tentouse modificar a porta, con
sonte os planos e debuxos conservados na biblioteca do Cabido. Emporiso, es ta 
remodelación non se chego u a realizar, aíncla que se lle encostaron vintecatro 
estatuas procedentes do antigo coro da catedral. Por último, o selo ele 75 cénti
mos presenta unh a magnífica vis ta da fac hada principal da catedral, des tacando 
as súas dúas fermosas torres barrocas. 

A serie que conmemora o Ano Santo Compostelán, emitida o 1 ele marzo ele 
1954, reprod uce motivos xa utilizados en emisións anteriores. Componse ele dous 
valores, de 50 cén timos e 3 pesetas respectivamente, realizados en gravado en 
baleiro sobre papel estucado pola Fábrica Nacional ele Moecla e Timbre. O pri
meiro, de cor castaña esc ura, amósanos a imaxe ele Santiago Apóstolo sedente, 
recibindo os peregrinos, situada no parteluz do Pórtico da Gloria. O segundo, de 
cor azul, recolle unha vista da ca tedral de Santiago ele Compostela dende a facha
da do Obracloiro. 

Tamén o selo ele 25 céntimos, corresponclente á emisión VII Exposición 
El Arte Ronián:ico, Consello de Europa, de 24 ele xull o ele 1961, deseñaclo por 

Seri es de se los dos Anos Santos Composte láns, 1943, 1965 e 197 1. 
Correos. Direcc ión de Fi late lia. Museo Posta l e Telegráfi co, Madrid 
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Sánchez Algora e realizado e n gravado en baleiro pola Fábrica Nacional el e 
Moecla e Timbre, reproduce un fragmento do Pórtico da Gloria. Outros motivos 
des ta e misión son o c laustro do mosteiro de Silos , a Virxe de !rache e o Panto
crá tor do San Clemente el e Tahull, todos eles xoias da arte rom ánica. 

O Ano Santo Compostelán de 1965 conmemorou se c unh a emisión ele selos 
qu e non reproduc e edifi cios, nin imaxes emblemáticas relacionadas co Camiño 
el e Santiago, senón figuras desefi. adas para tal efecto. Componse ele dous valores 
-emitidos o 25 el e xullo el e 1965 e realizados en gravado en baleiro pola Fábrica 
Nacional de Moeda e Timbre- que representan o Apóstolo Santiago, con valor 
facia l ele 1 peseta , e a imaxe dun p eregrino barbado , portando bordón e vieira , 
con valor facial el e 2 pesetas. 

Abofé que a serie monográfic a do Ano Santo Compostelán el e 197 1 é un ha das 

máis interesantes, comp le tas e elaboradas das que se emitiron en Espafia. Es te 
Ano Santo celébrase cunha serie de vinte e un exemplares, onde se tenta plas
m ar, aíncla q ue sexa só clunha forma sumaria, o q ue foron as peregrinaxes a San
ti ago, tanto no eido cultural, relixioso e artístico, coma político. 

Es ta serie, dividida en tres grupos con diferente elata ele emisión, declícalle o 
primeiro á difusión por toda Europa do culto e p eregrinac ión a Santiago ele Com
postela. Foi posto en circulación o 4 ele xaneiro ele 197 1 e realizado en calcogra
fía pola Fábrica Nacional de Moecla e Timbre. 

Este grupo consta de seis valores cos temas que se expofi en cl eseguiclo. O pri
meiro, de 50 céntimos , preséntanos o mapa das rutas xacobeas en Europa, sobre 
a Carta Universal trazada en Sevilla en 1529 polo cosmógrafo real Diego Riber
to ; o segundo, con valor facial el e 1 peseta, contén a talla do séc ulo A.'V ele santa 
Bríxicla Vaclstena, p eregrina sueca que en 1341 se veu prostrar perante o sartego 
do Apóstolo e qu e se atopa na igrexa madre da Orcle briclxentina. O terceiro 
exemplar, que custaba 1,5 pesetas , móstranos a torre da igrexa ele Saint Jacqu es 
e n París, lugar ele xuntanza el e peregrinos e onde se !les entrega ba a escarcela e o 
bordón bendiciclos . Un c uarto valor, ele 2 pese tas, presenta a imaxe ele Santiago 
Apóstolo que se encontra no altar arxentaclo , situ ado en Pistoia (I tali a). O quin
to selo do grupo , con valor facial el e 3 pesetas , reproduce a catedral de San D avid , 
no condado de Pembrokeshire (Gran Bre tafia), principal núcleo xacobeo do país. 
Por último, o sexto, ele 4 pesetas, recolle unha escena da arqu eta chamada de 
Carlomagno, conservada na ca tedra l de Aquisgrán (Alemaña), na que o Após tolo 
Santiago se lle aparece ó re i e ll e mostra o camifio el e es trelas ou Vía Lác tea qu e, 
partindo de Frisia, leva ata Galicia , e convídao o ir libera r o sep ulcro. 

Series de se los dos Años Santos Composteláns , 197 1 e 1993. 
Correos. Dirección de Filateli a. Musco Posta l e Telegráfico, Madrid 
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O segundo grupo, qu e se em1tw o 24 de xull o de 197 1, centra xa os se us 
temas no trazado do Camiñ o de Santiago en Espafi a. e consta de sete selos rea
lizados en calcografía pola Fá bri ca Nacional de Moeda e Timbre . 

Coma no caso anterior, o grupo iníci ase cun mapa, o da ruta xeral do Camiñ o 
de Santiago, onde se ven as entradas tanto por Roncesvalles, co mo por Canfra nc, 
cun valor fac ial el e 50 céntimos . Seguindo es ta ruta, o segundo selo , de 1 O pese
tas, mostra a C ruz de Roncesvall es, onde se es tablece u unh a hospedaría para os 
peregrinos, próxima ó lugar ond e se librou a batalla coas forzas mand adas por 
Rolclán , sobrifio de Carlom agno. A igrexa el e E un ate (Navarra), construída en 
es tilo rom ánico moi puro, ilu stra o terc eiro selo, con valor fac ial de 9 pesetas . 
Toca nte a isto , non debemos esquecer qu e o Camifio de Santiago con tribuíu 
decisiva mente á difusión des te es tilo artísti co na Península Ibérica . O cuarto 
valor, de 8 pesetas, representa o C risto e a portada da Iglesia del C rucifijo en 
Puente la Reina (Navarra), poboación de capital importancia na ruta cara a Sa n
tiago, con hospital e hospedaría. Xa en La Rioja, o quinto selo, el e 7, 50 pesetas, 
mostra o claustro gótico do mos teiro de Santa María la Real , en Nájera, ele es ti 
lo gótico; es tilo arquitec tóni co tamén difundido a través do Camifio el e Santiago, 
e mausoleo de varios persoeiros da historia cas telá e navarra , por exemplo a raíii a 
Branca el e Navarra . Nes ta mesma provincia atópase o motivo do sexto exemplar, 
a ca tedra l de Santo Domingo el e la Calzada, cun valor de 7 pese tas . Por últim o, 
e xa na provincia de Burgos, represéntase un dos relevos do H ospital del Rey, 
nesa mesma cidade . Foi fund ado polo reí Afonso VIII e dependía xurisdicional
mente do Real Monas terio ele las Huelgas , cuxa abadesa tivo unh a da maiores 
potes tades civil e criminal que unha muller puido ac umular na historia de Espa
fi a . O se u valor facial é de 6 pesetas. 

O terceiro grupo , qu e consta ele oito valores, e qu e foi fabricado en calcogra fía 
pola Fábrica Nacional de Moecl a e Timbre, continúa mostránd onos o camifio cara 
a Santiago ele Compostela. O seguinte punto, recollido nun selo ele 5 pesetas, 
correspóndelle á igrexa de San Martín de Frómista, en Palencia, un dos referentes 
esenciais do primeiro románi co en Espafi a. Internánd onos na provincia de Leó n, 
cómpre citar a igrexa de San Tirso, en Sahagún , sobre un selo de 4 pesetas , do 
séc ulo XII e exemplo el e "románico ele ladrillo", o hostal de San Marcos, en Leó n, 
cun valor de 3, 50 pesetas, constru ído rnm principio como albergue de peregrinos, 
logo foi sede da Orde de Santi ago e cuartel, para volver recuperar a súa fun ción el e 
aloxamento , como es tablecemento da rede ele Paradores; a ca tedral de As torga , 
selo de 3 pesetas; e a sinxela igrexa de Vilafranca do Bierzo , cun valor de 2,50 pese
tas, dedicada a Santiago e unha xoia da arte románica, chea ele simboloxía. 

Series de selos dos Años Santos Composteláns, 1971 , 1976, 1993 e 1999 . 
Correos. Di recc ión de Filate lia. M useo Postal e Telegráfico , Madrid 
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A seguinte parada xa se interna en terras galegas, coa catedral de Lugo , sobre 
un sel o de 2 pesetas. Es te grupo complétase cun selo de 1, 50 pesetas, que mos
tra un peregrino qu e visita a cidade do Apóstolo e unh a representación parcial do 
punto en que ten posta a súa mente todo o que inicia o Camifio de Santiago, a 
catedral compos telá, sobre un valor de 1 peseta. 

A conmemoración do Ano Santo Compostelán en 1976 non se centra sobre o 
Camiño Francés , como as máis das emisións expostas , senón no Camiño Portu
gués . O único selo da emisión , posto en circulación o día 3 de xaneiro de 1976, 
representa a Virxe Peregrina . Es ta imaxe pódese contemplar no se u santuario de 
Pontevedra , cidade da que é Patroa, e un dos lugares sobranceiros do Camiño 
Portugués . Es te selo ten un valor facial de 3 pesetas e foi realizado mediante cal
cografía pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. 

En marzo de 1982 fin alizan as emisións de selos de Espafia emitidas baixo o 
título de Ano Santo Compostelán, para dar paso á denominación Jacobeo ou 
Xacobeo. Es ta nova serie consta dun efec to de 14 pesetas de valor facia l, e o 
motivo que recolle é unh a ilustración do Apóstolo Santiago do Códice Calix t-ino. 

A Filateli a espafiola conmemora en 1993 a celebración do Ano Santo Com
postelán con dúas emisións de selos. A primeira, o 13 de maio , con tres efec tos 
de 17, 28 e 45 pesetas que recollen motivos inéditos na temática filatélica xaco
bea. A translación do corpo de Santiago a Galicia dende Pales tin a, cuxa escena 
que reproduce o selo procede un panel do retablifio de alabas tro e madeira , 
ofrenda de peregrino, feíta por John Goodyear a mediados do século A.'V, e que se 
custodia na capela das Reliquias da ca tedral de Santiago . O segundo selo da ci ta
da emisión representa o descubrimento da tumba do Apóstolo por Teodomiro , 
bispo de Iria Flavia , que figura nunha miniatura do códice chamado Tombo A, do 
arquivo da ca tedral; á beira do sartego de Santiago atópanse os discíp ul os Teodo
ro e Anas tasia , os primeiros peregrinos. O último selo desta serie reproduce a 
Santiago cabaleiro , efixie dacabalo de Santiago matamouros. Para a confecc ión 
des te selo tomouse un detalle da miniatura da letra inicial da Bula do Papa Ale
xandre III , que viña confi rmar o privilexio de gafiaren o xubileo, nos anos santos, 
os peregrinos que se achegaban á catedral de Santiago de Compostela. 

A segunda emisión - Compostela '93- componse de dous selos , un en foll a 
bloque e outro en prego de selos; ámbolos dous foron es tampados en gravado en 
baleiro policolor. 

Seri e de se los Románico aragonés, 2004. 
Correos. Dirección de Filate lia . Mu seo Postal e Telegráfico , Madrid 
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Na fo ll a bloq ue, cun va lor fac ial ele 100 peseta s, sobre o plano da ciclacle vai 
in serido un selo que mostra ó peregrino can so, obra el e E uge ni o Gra ne l! , que 
a lbi sca ba ixo a árbore das es trelas as torres da ca tedral ; tanto no selo com a na 
foll a bloque figura a vieira sa nti aguesa, símbolo do peregrin o e logotipo ele Com

poste la'93. 

O selo cles ta e misión , c un va lo r para franqueo ele 28 pesetas, represe nta ós 
ro meiros ¡ue homenaxean o sa nto na sC1 a fes tivicl acle, tocando na gaita , el e tanto 
a rrai ga me nto na c ultura cela e símbolo do folclore galega . Es te selo leva por títu
lo Cerras con ollas de asonibro, obra el e Isaac Díaz Pardo. 

O 29 el e se tembro el e 1995 pC1xose en circulac ión un selo ele 60 pesetas que 
reco llía o tramo español das Rutas do Camiño ele Santiago, incluíclo na Lista ele 
Bens C ultu ra is e Natura is Patrim oni o Mundial da Humaniclacle por resolución da 
U ESCO ele clecem bro ele 1993 para ser protexiclo e co nservado . A técnica ele 
esta mpado fo ¡ ca lcografía e offset. 

A onrn e morac ión do Xacobeo 99 se ría a clerracl eira do séc ulo XX. Nes ta oca
sión o logo tipo do Xacobeo co rnpuxérono o bordón , o caxa to para defen sa, e a 
·a l aza , ou rec ipiente para a auga, co rn o elem entos qu e tradicion almente es tive
ron unid os ó pe regrin o. 

O sel o Xacobeo 99, ele 12 ele xa neiro ele 1998, foi realizado en gravado en balei
ro e t ivo un ha tiraxe ilimitada para chegar a un gran núm ero ele coleccionistas fila
téli cos e curnprir a mi sió n ele clarl le p ubliciclacle ó Ano Santo Compostelán con 
doce meses el e an telación. O logo foi cleseñaclo co n trazo sinxelo, o bordón recor
cla o n(1mero 9 e a cabaza a outro número nove máis pequeno; é clicir, 99 . 

O Ano Santo Xacobeo el e 1999 principiou, corn o é tradición , coa apertura da 
Porta San ta da ca tedral ele Santi ago, a onde ch egaron peregrin os q ue percorre ron 
o Camiño para renclerl le c ulto ó Após tolo e gañar o xubileo . Nes ta ocasión, 
Correos fi latelizo u varios mon umentos do itinera rio coñeciclo como Camiño 

Fran cés nunha emi sión ele catro selos el e 37, 70 , 100 e 18 5 pesetas. 

O primeiro selo ofrece unh a imaxe do cruceiro ele Paraclela, en Lugo. O segun
do é o tímpano da porta occidental da portada da igrexa el e Santiago, e n Sangüe
sa ( lavarra ), c unha fermosa imaxe el e Santiago vestido el e peregrino. A esc ul tu
ra poli cro mada compóñena ou tras clúas fig uras ele cl ous peregrinos a cada lado do 
Apóstolo. O sel o ele 100 p esetas é o cruceiro e ponte el e Cizur, sobre o río Saclar, 

en Pamplona. Os cruceiros erguían se sob re plataform as formadas por chanzas e 
colocába nse na s encrucillacl as dos ca miños. O último selo da serie cleclicó uselle 
ó ro lo xurisclicional el e Boadilla del Camino, en Palencia. É unh a obra do século 



XVI decorada con motivos gó ti cos e platerescos . O rolo é unha columna de pedra 
onde se exhibía ós axustizados. 

O 16 de xaneiro de 2004 púxose en circulación unha em1s10n qu e, baixo o 
título el e Hom.áni.co Aragonés, se ve u unir á celebración do Ano Santo Composte
lán 2004. Co cambio de século cambia a moeda e o formato dos selos. A emisión 
consta de oito selos autoadhesivos en formato el e carné e con tarifa A para fran
queo da co rrespondenci a, equivalente a 1 selo (carta normalizada ata 20 g. para 
Espafia) . Os motivos da emisión son: de talle do e nreixado de Santa María de 
Iguacel; fragmento clunha biblia románica da ca tedral ele Huesca; dous apóstolos 
do conxunto mural da ábsida da igrexa de San Juan Bautista de Rues ta; o claus
tro do mosteiro de San Juan de la Pefia; un dinero jaqués; capi tel da igrexa de San
tiago el e Jaca e un detalle do sarcófago de Dona Sancha; e por último , o Cristo 
crucificado da catedral de Jaca. 

Bibliografía 
BON ET COH HEA, A., Santiago ele Compostela. La 
vía elel peregrino, Madrid, l 985 . 

HOHNEDO, A., "El Ca mino de las Estre ll as . Ori
gen y raíces", G1.1ía ele los Caminos ele Santiago. 
Revista ele los Ministerios ele Fo1nento y J\!leelio 
Ambiente, 4 77, (1999), pp. 4-24. 

LAGO MAlffÍNEZ, M. , "El Camino de Sa ntiago", 
Porteo, 33, (l 985), pp. 39-41 . 

MAHTÍNEZ PI NNA, A. , Manual ele las emisiones 
de los sellos ele Espafi.a. AFi.os 1931 a 1939, 
Revista de Filateli a, (1993-1996), pp. 96- 107 . 
Madrid 

MICHAUD, D., "Les chemins de Compostell e", 
Ti·mbroscopie. Le nwgazine de la Plúlat.élie acti
ve, 151 (1997), pp. 68-70. 

MONTALBAN A1"VA HEZ, J. L., CUEVAS ALLEH, ]., 
Historia de l sello 1?ostal espcniol, IV, 1936 -1 949, 
Bilbao, 1983 , pp. 242-247. 

MONTALBAN ALVAHEZ, ].L. , CUEVAS ALLEH, ] ., 
Historia de l sello posta l espaiiol, \~ 1950-1 957, 
Bilbao, 1984, pp. l 60-164. 

MOH ÍN, J.P. Y COBHEHOS, ]., El Canúno húciá
tico ele Santiago, Barcelona, l 990 . 

VAH IOS , Catálogo de sellos, 1850-2004. Especia
lizado, enciclopéclico. Espcrñ.a, Andorra Co rreo 

espafi.ol y francés y Gu:inea Ecuat.orial , Barcelo
na, 2004, pp. 98, 11 8, 137, l 52, 169, 19 1, 193, 
194, 2 13, 24 5, 320-32 1, 335, 353, 363, 

"Las emisiones españo las del mes ele enero", 
Revist;a ele Filatelia, 38, (197 1), pp. 24. 

"Las emi siones españo las del mes de julio", 
Revista de Fi late l-ia, 44, ( l 971), pp . 294. 

"Las emisiones españo las del mes el e di ciem
bre", Revista ele Filatelia, 48, (197 1), pp. 47 1. 

"Emisiones es pañolas", Hevista de Fi latelia, 93 , 
(1976), pp. 31. 

"Composte la'93", Hojns informativas. Emisiones 
ele sellos, 1993. 

"B ienes C ultura les y Natural es . Patrimoni o 
Mundia l de la Humanidad", E-fojas infonnativc1s. 
fün.isiones ele sellos, 1995. 

"Xacobeo'99", 1-lojas infonnativas. Emisiones ele 
sellos, 1998 . 

"Año Santo Composte lano. Xacobeo'99", Hojas 
infonnativas. Emisiones de sellos, 1999. 

"Corres pondencia Epistolar Esco lar", }-foja s 
·informat;ivas. Emisiones ele sellos, 2000. 

"Homán ico Aragonés", Hojns informC1tivC1s. Emi
siones ele sellos, 2004. 

Seri es de se los 

dos Años Santos 
Composte láns, 

1993, 1999 e 1982 . 

Correos. Dirección de 
Filatelia. Museo Postal 
e Te legrá fi co, Madrid 

205 





A memoria nos sen Tinos 



"Esta identidade cultural faise 

e fixose posible pola existencia 

dun espazo europeo cargado 

de memoria colectiva e cruzado 

polos camiños capaces de superar 

as distancias, as fronteiras e as linguas 11
• 

Declaración clo Consello ele Europa clo Caniifío 

ele Santiago como itinerario cultural europeo. 

23 de outubro de 1987). 



~- - llAHTtAGO OE COMPOSTflA 
YllTA Gl,;lltAL 

Valor sentimental do recordo 
Xosé Ramón Fandiño Veiga 

As vivencias e o que quede gravado na memo
ria íntima de cadaquén será o máis importan
te da viaxe á cidade de Santiago de Compos
tela . Os moitos anos de vida da peregrinación 
e tantos usos comúns e e>..'Perienci as compar
tidas outorgáronlles valor de símbolo no ima
xinario colectivo a certos obxectos signifi cati
vos , algúns deles, como a escarcela, ou o 
báculo, xa nomeados no Códice Calixt-ino; 
outros , unicamente visibles na ciclacle, pocle
rían ser a Porta Santa, o Botafunieiro, a gran
diosiclade urbanís ti ca e arquitectónica e, se 
caclra, a chuvia , e por último os, máis recen
tes, que cómpre poñer en contacto necesaria
mente cos fund amentos do valor e do merca
do en que se reflicten no traballo dos moitos 
e bos artesáns de Compostela. 

O feíto el e qu e os peregrinos se movan 
sempre por un ideal fa¡ que sexan moitas as 
lembranzas da súa viaxe a Santiago. A 
memoria e o sentimento da viaxe garda rán 

Programa das Festas 

do Apóstolo, 1933. 
Arquivo Históri co 

Unive rsitario 

de Santiago 
de Compos te la 

Vistas panorámicas de 
Santiago. Colecc ión 
Uxío de la Riva Po i. 
Museo do Pobo 
Galego, Santiago 
de Compostela 
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\/islas panorámicas el e Sa nL iago. 
olccción Uxío el e la Hi va Poi. 

Musco do Pobo Ga lego, 
Sa nLi ago el e ComposLcla 

Programa das fes tas do Apóstolo, 
19 -\ . Arc¡ uivo Histórico Unive rsitari o el e 

antiago el e Compostela 

sempre a forza clun obxecto ou a clun intre como unha promesa 
ele futuro s recorclos. E cantas veces e n soños volverá soñar o 
viaxeiro a inmemori al nostalxia da praza do Toural, dos sopor
tai s da Rlia Nova, dos farois da Conga ou a escaleira el e caracol 
el e Domingo el e Ancl ra cle. En palabras do poeta García Boclaño, 

Compos tela é unh a r(1a longa 
na memoria 
onde vagan os nom es e as hora s 
que cada quen recorda ... 

No libro da vida van as follas 
anónim as 
pasando sobre do atril 
das lousas 
sen qu e un se dea conta. 

E as lembranzas mesmo como as ondas 
xo rden salta s 
dende o fondo de nós 
e todas 
fa n un m ar qu e se alonxa . .. 

Queda para o recordo o que se de u en definir corno unifor
m e do peregrino medieval: un sombreiro de aba anch a que 
amp arase a un tempo da chuvia e do sol, con dive rsas varia
cións segundo os países de orixe, ata o punto el e que en rnoi
tos lu gares os sombreireiros tiñ an a Sa ntiago como patrón; 
unh a pelica por riba dos ombros , que se irá es tirando a ta con
verterse n a esclavina, e unh a túnica a ta os pés, para camiñar 
con soltura, qu e se completa ba co bornal, aber to e sen nin
gunh a a tad ura e n o que cabía n poucas causas, se cadra pola 



No. t. SANTIAGO - Caledn1\: 
P.chAd.a do La Q11lnl•n• 
(rt.u. do Lhen1ri01). 

t .-SlltnlAGO DE COMPOSTEU 
C!i1td r11L- f'acbada dd Obradoiro 

escasa mentalidade mercantil qu e os movía e porque, seguramente, confiaban 
naquela metáfora que preguntaba inxenuamente quén alimenta o lirio do 
campo e as aves celes tes .. 

Pero os verdadeiros atributos do peregrino a Compostela eran a alforxa e o 
bordón . A alforxa, escarcela ou pera , citada en documentos do século XII , era 
unha especie de fardel feíto de coiro de animal que se colgaba ao peito e no que 
levaban os camiñantes as súas provisións e certificados. O báculo ou bordón, 
ademais de terceiro pé do camiñante, servía de defens a contra as feras e contra 
os homes que lles saían ó camiño ós romeiros. Para defendelos destas bandas de 
desleigados creouse a Orde dos Cabaleiros de Santiago. O bordón adoitaba levar 
atada unha cabaza, un recipiente pequeno e sinxelo que daba cabida a unh a 
pequena reserva de auga ou viño. 

Sobre a tumba de Santa Isabel de Portugal, en Santa Clara de Coimbra, póu
sase un bordón de peregrina que lle <lera o arcebispo don Berenguel, porque es ta 
neta do emperador Filipe II e de Xaime I o Conquistador peregrinou a Santi ago 
despois da morte do seu esposo o Reí Labrador, o trobador Don Denís de Portu
gal. O día do Apóstolo do ano 1326, vindo a pé dende C oimbra, fixo a ofrenda 
das pra tas e os brocados da súa corte ante o arcebispo. Aínda volveu en 133 5, con 
maior humildade, xa que procurou pasar desapercibida, como di a copla: 

Vai romeira a Sant-Iago 
dona Isabel de Aragón 
raíña de Portugal. 
En vez da fin a escarl ata 
das súas ves tes reaes, 
trai un hábito de freira, 
un bordón de peregrina, 
os ollos cheos de lágrimas , 
e vai, curvada e humilde, 
pedindo esmola na es trada. 

Prazas da ca tedral 

el e Santi ago, 

Q uintana, O braclo iro e 

Acibechería . Colecc ión 
Uxío el e la Riva Poi. 

M useo do Pobo 
G alega, Sa nt iago 

de Composte la 
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Vistas da ca tedra l el e 
anliago. olecc ión 

Uxfo el e la Hi va Poi. 
Museo do Pobo 

Galega, antiago 
ele ornpos tela 

Co bordón na man e o manto de peregrino , morreu <liante do altar do Após
tolo, un día de Venres Santo de 1137, mentres o arcebispo lía o oficio da Paixón, 
G uill erm e IX ele Aquitania. Alí mesmo trobou o acontecemento o xograr Carca
mán , que o acompañaba na peregrinación: 

Chegaron a Compostela e foron á catedral. 
Desta maneira fa lou Gaiferos de Mormaltán: 
- Gracias, meu señor Santiago, ós vosos pés me tés xa; 
se queres tirarme a vida, póclesma, Señor, tirar, 
porgue rnorrerei contento nes ta santa catedral. 
E o vell o das brancas barbas caiu tendido no chan ; 
Pechou os se us ollos verdes, verdes corno auga do mar. 
O obispo que isto viu , alí o rnandou enterrar. 
E así rnorreu, rneus señores, Gaiferos ele Mormaltán. 

os símbolos do peregrino , sornbreiro, escarcela e bordón, están representadas 
a l arellas ele xigantes, símbolo de aparencia trivial que con exóticas vestimentas 
r pre ·en tan as partes do mundo, os negros africanos, os príncipes asiáticos, os sal
vaxes americanos. Filgueira Valvercle asegura que foron modelados en 1660 polo 
escultor Mateo ele Prado e recornpostos a mediados do A.'VII por Fernández Sarela. 
Des tas parell as ele xigantes des tacan o "Coco" e a "Coca", a parella europea, ata
viados ó es tilo dos turistas ac tuais -el con gorra náutica, monóculo e pipa e ela 
con lentes e bolso- que teñen o privilexio de entraren a bailar o 25 de xullo na 
basílica, diante do altar do Após tolo, a muiñeira interpretada polo gaiteiro e o tam
borileiro titulares do cabido. 



O hábito de peregrino a Com
postela completábase, na viaxe 
de volta, coas cunchas de vieira 
que se colocaban sobre o peito, a 
pelica ou o sombreiro. Eran o 
testemuño de ter peregrinado, 
pero tamén lembranza e insig
nia , aínda que tamén se us aban 
como cun ea para coller auga das 
fontes coa que apagar a sede. 
Pronto se cons tituíu en Santiago 
o oficio dos concheiros que pre
paraban estas medallas e gozou , 
máis ca outro símbolo calquera , 
de espléndida fortuna na arte , 
véndase liberada do significado 
pagán que ll e atribuíran vers ións 
tan espléndidas como a Alegoría 
da Priniavera, o antolóxico cadro 
de Sandro Boticelli no que pin
tou a Ven us xurdindo dunha viei
ra. O fenómeno xacobeo fixo que 
se mantivese intacto o seu valor 
sentimental e que por tódalas 
partes se visen reproducidas en 
Compostela , xa que tamén se 
labraron en acibec he e prata, 
arte que floreceu no s. XV, e 
aínda nos nasos días en pedra, 
porcelana, chumbo, latón e esta
ño. Para vender as cunchas, 
insignia e lembranza da peregri
nación, naceu o mester dos con
cheiros e varios pontífices do s. 
XIII reiteraron as prohibicións 

Carte l Gran.des Fiestas y Ferias del Apóstol, 1906 . 

Arquivo Histórico Universitari o de Santi ago 
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Vista do Hospi ta l Real 
e Pórtico da Gloria. 
Colección Uxfo de 

la Ri va Poi. Museo do 
Pobo alego, Santiago 

de ornpostela 

12.-SANTIAOO DE COMPOSTELA 
Hospital Real. 

de g ue es tas signa Beati Jacobi quae conchae vulgariter apellantur fosen labra
das e vend idas fóra de Santiago. 

O mester dos acibecheiros santiagueses xurdiu canelo se buscou para a cun
cha un mat ria] "máxico", porgue a vieira foi a un mesmo tempo emblema, recor
do am ul eto. Así naceu, tamén , o gremio dos acibecheiros, que tiveron orde
nanzas , sta mentos, obracloiros e mesmo unh a rúa en Compostela. A existencia 
la onFrarh dos acibecheiros aparece documentada por primeira vez en 1410 e 

as s(1as ordenanzas aseguran a p ureza do material. 

C a cruz santiaguista ou coa vieira marcaban as súas obras os picheleiros 
composteláns , que eran os operarios que traballaban o es taño , aínda que o nome 
do oficio derive do pichel, xerra de es taño . Floreceu tanto en Santiago este oficio 
que os se us habitantes foron coñecidos durante moito tempo como picheleiros. 

A vieira, que acreditaba a realización da peregrinación a Compostela, conse
guiu unha abundante representación heráldica, e es tá presente na imaxe dun 
peregrino no pórtico sur do cruceiro de San ta Marta de Tera, no claustro de Silos 
e no claustro da catedral de Tudela. 

Tamén a estrela é símbolo de Santiago; prirneiro por unha falsa interpreta
ción do topónimo de Compostela, entendido como campus stellae; segundo, por
que o Camiño a Santiago está marcado polas estrelas da Galaxia chamada Vía 
Láctea e, so bre todo , porque serve de memoria dun relato e nos sitúa na lóxica 
da herdanza simbólica que nos relaciona coa orixe do mito apostólico, xa que foi 
unha estrela a qu e anunciou a presenza da tumba de Santiago entre as árbores 
do Libredón. As es trelas , talvez as mesmas que alumean o Camiño ou que en 
Aguisgrán acordaron do seu sono a Carlomagno cando o Apóstolo se lle apare 
ceu envolto na claridade dunha senda ele estrelas que comenfaba sobre lo niar de 
Frisa e ía por ontre A lamaña e Italia, e por ontre Franfa e Aquitania, e ía dreyta-



SANTIAGO.-P"l"c10 Corr•l•lotfo/ 
2 -Sl\tHll\GO DE. COMrOSTELll . Col•gl1t1 de 511. F1ch1d1 litoral 

.. 
Coma\Od<S!!.~ 

$unU010 ijr ~omro•l•I<> 

1nente por nieogo de Gascofía, e por Navarra, e 1?or Espafía, e ía f erir en Gal-ici.a 
aquel lugar onde i carpo de Santiago jazía ascondudo . 

A estrela , símbolo da peregrinación , anuncio u a tumba de Santiago e mesmo 
supero u o relato, pervivindo na memoria colectiva , fiel ás orixes , xa que nese 
lugar permanece o sep ulcro , a arca funeraria so bre a que se sustenta a tradición ; 
porgue, a diferenza dos tu ristas ac tu ais, os peregrinos medievais non viaxaban por 
ver a catedral, o Pórti co da Gloria ou calguera outra singularidade artís tica que a 
cidade ofrece, senón por venerar a tumba do Apóstolo de Occidente. 

Tres cousas hai en Santiago que non hai en nin gún outro lugar: o botafu
meiro, o Coco e a Coca, a Porta Santa . .. e a chu via . O prímeíro destes ele
mentos, o Botafumeiro, exis te dende a fundación da catedral. Hoxe, empo riso, 
ver como abanea ó longo da nave do cruceiro , de norte a sur, entre as portas da 
Acibechería e das Praterías, nas multitudinarias concentracíóns de peregrinos 
non é máis ca un ac to simbóli co , unha realidade case virtu al. Co Botafumeiro 
xa non se purifica o ambiente viciado dos co trosos peregrinos, senón que se !les 
ofrece a es tes e ós turistas unha pe1jomance artística coa que se garda fidelída
de da memoria. É unh a pos ta en escena ele gran conticlo es tético : o arrecendo 
do incenso, a maxestosiclacle do rei dos incensarios, o tirón acompaña do dos 
tíraboleiros e a música do órgano, ou mellor aínda das chirimías, un momento 
cheo ele lirismo que trae á mente ag ueles versos de Rosalía que fa lan dos músi
cos do Pórtico da Gloría : 

... e aló na altura 
do ceo a música vaí dar comenzo, 
pois os groríosos concertadores 
tempran , rísoños, os instrumentos. 
Estarán vivos? Serán de pedra? 
Agués sembrantes tan verdadeiros, 
aguelas túnicas maravillosas , 
ag ueles ollos de vida cheos? 

Pazo Consistoria l de 

Sant iago, Fachada 
late ra l da Colex iata de 

anta María a Hea l de 
Sa r e Convento de San 

Domingos de Bonava l. 

Colecc ión Ux ío de la 
Hiva Poi. Museo do 

Pobo Ga lego, Sa nti ago 
de Compos te la 
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Fachada do convento 

anti ago. olecc ión 
Uxfo de la Riva Poi. 

Museo do Pobo 
a lego, antiago 
de omposte la 

Progra ma das fes tas 

do Após tolo, 
19 12. rquivo 

1-1 istórico Universitario 

de antiago 

SANTIAGO OE COMPOSTELA 
AHTIOUO COHVIHTO D ~ l. AO UI TIH 

No. 8. SANTIAGO. 
Pórtico do\ Co111 lo do B. Clomonte. 

SAllTIAOOD! CO'IPOSU:L.4 

µ.UNIV~51~ 

Como non podía ser menos, non faltan lenclas ou relatos históricos que recor
clan curiosos er isodios: "E l año de 1499 yernclose a casar la infanta Dofía Catalina 

con el Príncipe ele Gales , hijo y heredero del Rei de Inglaterra, y élla /ri:ija de l Rei Don 
Fernando y ele la Reina Dofía Isabel, la cual fue a e·mbarcarse a La Coru1'iet; era a1'io 

ele jubileo y estubo en la ciudad ele Santiago asta el día del Bienauenturado Apóstol, y 

o·ió M ·isa en la Ig lesia maior, la quel estaba tam. llena ele gente, que parecía imposible, 
s·in gran trabajo, caber una persona wiás en el Crucero ele la Iglesia, andaba un incen

sario por encinia ele toda la gente, tan grand.e como una gran caldera, colgado ele unas 

cadenas de yerro, bien gruesas, y trayéndole desde lo 
alto con cierto artificio estaba lleno ele vivas brasas, y 

en el echado incienso y otros olores, y assi anclaba, que 
casi llegaba ele la una puerta del crucero a la otra; y 

anclando assi se le quebraron las cadenas en que ancla
ba colgado, y como si tiraran una bombarda salió sin 

derramar una sola asqua por la puerta de la Iglesia, 
donde se hizo pedazos, y se vertió toda la lumbre que 

en el estaba sin hacer mal a ninguna persona". 

O utro clesprenclemento procluciuse o 23 ele maio 
ele 1622: "Hubo Misa y Procesión solemne, y en la 

procesión se sacó el lignum crucis, y estando la pro
cesión en la nave principal de l Crucero a donde suele 

parar a las puertas 'Princ-i-pales ele las Cambias y Aza

bachería, andando el incensario como suele en todas 

las fiestas solemnes, y en que se suele sacar re liquia en 



las procesiones, quebró la cuerda, y cayó a plomo, y se wietió el Incensario por deba
jo de un tablado que estaba annado para las comedias y fiestas de Corpus. Túvose 
esto por evidente núlagro del Santo Apóstol, porque a qualquiera parte que desviara, 
por poco que fuera, era inipos·ible que dejara de matar, y herir muchas personas, por 

haber grande concurso de gente, y lo que más admira es, que cayendo a los pies de 
los tiradores, que están siempre perpendi.cularmente debajo de la rueda, y siendo cua
tro, a ninguno tocó ni en el pelo de la ropa. Mirabilis Deus i.n Santos suis". 

Talvez sexa na praza da Quintana onde o viaxante se sinta engaiolado por un 
río de innumerables nostalxias que unha turbadora saudade lle pon no corazón. 
Poden ser as 12 da noite e mentres as badaladas da Torre do reloxo resoan en toda 
a praza, a lúa, como deixou escrito en galego o poeta Federico García Lorca , está 
bailando na Quintana dos Mortos : 

¡Sí, a lúa, a lúa 
coroada de toxos , 
que baila, e baila, e baila 
na Quintana dos Mortos. 

Dende o alto pódese percibir claramente o ser medieval desta praza. Arriba a 
Quintana dos Vivos e abaixo o cemiterio da Quintana dos Mortos , pola que se 
accede á Porta Santa que, na súa fachada exterior, está dividida en dous carpos: 
no primeiro colocáronse as figuras románicas procedentes do antigo coro pétreo 
realizado polo Mestre Mateo , "os vintesete da Porta Santa". No superior, nun for
nelo barroco , preside o conxunto Santiago peregrino acompafiado polos seus dis 
cípulos Atanasia e Teodoro. Por esta fachada accédese -pasando por un pequeno 

Fac hada do 
mos te iro de 
San i\ilartiño Pinario, 

Rúa do \fil ar, 
Rúa Nova e Vía Sac ra. 

Colecc ión Uxío 

de la Riva Poi. 

Mu seo do Pobo 

Galego, Santi ago 
de Compos tela 
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Convento da 

Ens inanza, Fonte ele 

Prate ría s e Casa 

do Ca bido, Praza do 
Toural e Praza ele 

crva ntes. Colecc ión 

Uxío el e la Ri va Poi. 
i\11 u seo do Pobo 

Galega, Sa nti ago 
el e Composte la 

co rredor no qu e q uedan ves tixios de sepultu
ras do antigo cemiteri o e ond e os cegos ento
aba n outrora os se us rom ances da hi stori a ele 

Sa nt iago- á Porta Sa nta, po la qu e os pe regri

nos en tran na basílica nos anos santos, canelo 
o 25 ele xull o, festivicl acle de Santi ago, cad ra 

en domingo . 

No mu ro do co nve nto el e San Paio unha 

placa lemb ra os cl ego iros e as ca usas claque

les mozos re beld es qu e conformaron o Ba ta
llón Li tera ri o, ali stado no exército que co m

bate u ós fra nceses na in vas ión napoleónica . 
Por unh a xa ne la e nreixa cl a dese mes mo 

mu ro, qu e Otero Ped rayo co mparou coa ri go

ros icl ad da Lóx·ica. Funcla:nienta.l, en 1830 
el es o lgouse unh a noviza qu e se ía re unir co 

s u amado, pero a co rda pola qu e ba ixa ba 

xirou no aire e o co rpo da sedu cid a esn afrou

se co ntra as lousas a nte o xes to enlouq uecido 

do galán. Oes te feíto rea l fi xéronse eco Xoá n 

Ma nu e l Pintos en A gaita. gallega (18 53) e 
La mas Carvajal na s(1a obra rom ánti ca La 
·monja ele San Pa.io (18 71 ) . 

E com o unha singul a riclacle m áis ele San

tiago es tá a chu via . Esa c huvia que fixo a 

García l\llárqu ez titular un traballo se u , t ras 

unh a visita a Sa ntiago en 1983, Vienclo llover 
en Ga.UC'ia, e a García Lorca escribir no 

JVIaclriga.l á cihclá ele Santiago : 

C hove en Santiago 
na noite esc ura. 

H e rbas el e pra ta e sono 
cobren a balcleira lú a . 

O lla a chuvia pola rú a, 
laio ele pecl ra e c ri stal. 

O lla no ve nto esvaíclo 

so ma e cinza do teu m ar. 



40Ór Hmutr y J~fmet -ilfndriá 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PATIO DEL COLEGIO DE FONSEC A 

Arco do Pazo 
Arcebispa l, colexio 
de Fonseca, porta do 
ant igo colexio de 
Sa n Xerome e portada 
do colex io de Fonseca. 
Colecc ión Uxío de la 
Riva Poi. i\lluseo do 
Pobo Galega, Santiago 
de Composte la 
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[ stmua de 1\11 ndcz 
N (11 z na /\la meda, 

1 (ia do Vi lm, 
1 1'.io Novn e igrcxn 

1 • Su lo111 " ol ión 
Uxfo el · lt1 Ri v1.1 Poi. 

l\ll us o do 1 obo 
.u lego, Santiago 
el • 0111postcla 

Ou ó poeta e mariño ferrol án Dictinio Castillo Elejabeitia: 

Como canta la lluvia como canta 
al caer de las gárgolas sonoras 

n las plazas de ensueño y tejadoras 
donde la piedra noble se levanta. 

Baixo un ceo triste de chuvia ás veces, Santiago de Com
postela é por si mesma un valor sentimental nos recordos de 
tódolos que a ela se achegan a percibir a éxtase dos peregrinos . 
Santiago, parafraseando a Valle Inclán, non é unha cidade anti 
ga, senón eterna porque "allí las horas son una misma hora eter
namente repetida bajo el cielo lluvioso". 

As letras dos vellos cartapacios como recordo 

Grandes escritores deixaron en libros e manuscritos as súas 
impresións sobre o Camiño e a cidade de Santiago. As mesmas 
pedras da cidade gardan como un venerable palimpsesto os 
ecos de tanta historia. Centos de libros pode adquirir hoxe o 
viaxeiro que lle sirvan como recordo de indeleble valor senti
mental coma as páxinas eruditas da Historia de la Santa A.M. 

Progra ma das Festas do Após tolo, 1930. Arquivo Histórico Unive rsitar io de Santiago 



Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago, 1898-1 9 11 ), do cóengo A. López 
Ferreiro, das Monografías de Santiago de A. Neira de Mosquera, libro publicado 
en 1850, ou Santiago, Jerusalén, Ronia. Diario de una peregrinación ... realizada en 
1875 por José María Fernández Sánchez, decano da Facultade de Filosofía e 
Letras da Universidade de Santiago, e Francisco Freire Barreiro, catedrático de 
Anatomía e tamén decano da facu ltade de Medicina. En 1948-1 949 viron a luz, 
co cuño do Consello Superior de lnvestigacións Científicas , os tres tomos de Las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela, dos que son autores Luís Vázquez de 
Parga, conde de Pallares, e os profesores José M. Lacarra e Juan Uría Riu, que 
fixeron xuntos o percorrido da Ruta Xacobea. 

Ós autores xa citados, como Rosalía de Castro, Valle Inclán, Federico García 
Lorca ou Filgueira Valverde, pódeselles engadir a Manuel María , que compuxo 
en 1952, cando descubriu apaixonadamente Compostela, os seus Poemas a Com
postela, ou ó santanderino Gerardo Diego, que publicou en 1940, con fotografías 
de Luís Ksado , e en 1961 , con prólogo de Otero Pedrayo, o seu libro Ángeles de 
Compostela . O primeiro soneto ofrece a máis afortunada metáfora xamais escrita 
sobre as torres do Obradoiro: 

También la piedra, si hay es trellas, vuela . 
Sobre la noche, biselada y fría , 
creced, mellizos liri os de osadía; 
creced, pujad, torres de Compostela. 

Peregrino no Pórtico 
da Glori a, interior 
da catedral 
el e Santiago el e 
Compostela e interi or 
da colex iata el e anta 
i\11.aría a Hea l el e Sa r. 
Colecc ión Uxfo 
ele la Hi va Po i. Museo 
do Pobo Ga lega, 
Sa ntiago ele 
Compostela 

22 1 



222 

l ~ s 'filin :t l:t el Sant a 
Susana no 1 as o 

d:t 1: ·rrridur:i e ·st:tLLlll 
d · l.' igucrou na 

i\lam ·du de S:i nt iago. 
'ol ·cc ión Uxfo el e la 
1 iw1 Po i. Mu seo do 

Poi o Ca lego, Sa nLi ago 
de omposLela 

onza lo Torrente Balles ter é 
a utor de innumerables p áxinas sobre 

anti ago, das qu e des tacan Conipos
tela y su ánge l (1948 ), fermoso libro 
de litera tura qu e recrea as his toria s 
e le ndas xacob ea s e Fragmentos 
de Apocal-ipsis (1977 ), a novela de 
Compos te la que se vai facendo e 
el sface ncl o e volvé ndose facer en 
torno a unh a portentosa armazón el e 
rec ursos téc ni cos. 

Ferrnosas páxinas tod as , pero nada 
co mp arabl e ó códice mini ado do 
s. XII conservado no arqui vo da cate

dral el e Santiago co título ele Codex 
CaUxtino ou Líber Sancti Jacobi, un 
monum ento da literatura latina do 
medi evo qu e contén unh a inrnen sicl a
cle el e el atos sobre canto se pode saber 
do Carniño e da cidade compos telá . 

Programa das fes tas do Apóstolo, 19 15. 
Arquivo Histórico Un iversitari o de Santiago 



igo de Compostelá l n Ba s llk a : Puerhi de la /\zabatherh1. l 6. SANTI AGO DE C OMPOST ELA 
SAN FRA NCISCO 

O Códice es tá dividido en cinco libros. O primeiro , de carác ter litúrxico, é o 
máis extenso e consta de varios sermóns e homilías, antífonas , himnos, cantos, 
e tc. O segundo relata os milagres rea lizados por Santiago. O terceiro , o máis 
breve, refírese á translación do corpo do Após tolo a Galicia . O cuarto é o libro ele 
Turpín , no que se narra a conquista fa ntás tica de España por Carlomagno. 
O quinto constitC1 e unha guía de peregrinos dende Francia, cunha clescrición da 
cidade de Santiago e a súa ca tedra l. 

En ca nto ó a uto r, no propio Códice atribúeselle ó papa Calisto, pero como 
demos traron diversos inves tigadores , o libro debe u ser compos to por iniciativa 
dos monxes el e C luny para pres tixiar a p eregrin ación a Compos tela . Moralejo 
Laso demos t ro u q ue o autor da rn aior parte do Códice é Aymeric Pica ud , pres 
bítero de Parth enay- le -Vie ux, especiali sta no coñecemento ele santuari os e en 
ca miños de pe regrin ació n, pe ro que el m es mo, para clarll e máis valor ó se u 
libro , pC1xoo baixo o nome de Cali sto II , gran de am igo , por outra band a , do 
a rcebispo Xelmfrez . 

Fac hada da 

Ac ibeche ría da 

catedra l de Sant iago 

e igrexa de 
Sa n Franc isco. 

Co lecc ión Uxío 

de la Riva Poi. 

iVI u seo do Pobo 

Galega, Sa nti ago 
de Compos te la 
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Detalle do milagre 
do aForcado. D fptico 

dos Peregrinos de 

1111/ iago, séculos 
XV I e XIX. Colecc ión 

Vi lle cl 'Etap les-sur
Mer. Musée Quentovic 



Obertura 

A música na peregrinación xacobea. 

Clasificación e recompilación 1 

E usebio Goicoechea Arrendo 

Traballar e cantar, festexar e cantar, camiñar e can tar, loar e cantar son actos qu e 
o home, dende antano , converteu en in separables; por iso non é es traño qu e xur
di se o binomio camiño de fe e canto . A fe, o credo e a piedade moveron multi 
tudes na procura de consola e labraron , ó tempo , a senda física dese anhelo. 
A esperanza na súa aflicción , a loanza ó Señor Santiago e as xestas 
de milagres debullados foron parte <lesa fonte de inspiración que moveu ás xen
tes a relatar (de boca en boca o pobo , e en pergamiño e en linguaxe musical refi
nada as clases cultas), a serie de cantos que dende moi cedo form aron parte 
inseparable da devoción a Santiago primeiro e da peregrin ación despois . 

O Camiño de Santiago é un itinerario que se constrúe tam én cantando; un 
camiño que fa¡ cantar a toda Europa. Como dixo José Miguel Rui z Mora les : 
"Andando y cantando se hi zo de veras la unidad de Europa y ello acaeció sobre 
los Caminos que condu cían a Santi ago"2

. Fi lgueira Va lverd e asegura: 
"Peregrinar es viajar en oración , que es tanto como decir viajar cantando. Las 
canciones son rezo y son descanso"3

. Pola súa parte, Joh ann Wolfga ng Goe th e , 
o cultísimo e xenial escritor, nada sospeitoso de bea tería s, afirma rotundamen
te: "Europa nace u pe regrin ando ( ... ), coa peregrin ación. Sen o Camiño de 
Santiago non habería identidade europea ... "; e engade outra frase non menos 
significativa e rotunda: "E o Cristianismo é a súa lingua matern a ( ... ) Europa ist 
auf der P.ilgerschaft geboren . .. , und das Christentuni ist seine Muttersprache"' . 
Nas catedrais, igrexas, conventos e mosteiros, Deus sabe cántos docum entos 
espera n a ser desempoados e desc ub ertos. O traballo que deseguid o se expón é 
unha recompilación de parte deses cantos entoados ó longo dos séculas por 
diversas nacións. 
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Obxecto da investigación e clasificación de materiais 

Ó trata r o tema da mC1sica na peregrinación xacobea cómpre trazar os límites do tra

ballo clefininclo o obxecto el e es tuclo e clasificando os m ateriais. Con só clú as clucias 
ele ca ntos ele peregrinación e con cantos moi similares, sen varieclacle ele tem as e 
enfoq ues non era factibl e ave nturar, con criterio científi co, unha definición dos 

mes mos. Resu ltaba, cl agu ela, necesario recoller e acopiar primeirame nte os m ate

riais, na maior abundancia posible. Unha vez recompilados un ou clous centenares 
el e obras, como mínimo, e soamente a partir clesa ca nticlacle el e información , poclí

ase intentar acometer unha cata logación e clasificación do obxecto da inves tigación 
g ue permitise dedu c ir con ga rantía unha definición da canción xacobea. 

Despois el e trinta anos el e inves tigación el e campo e escolm a ele materiais , 
leva da a cabo co n paciencia e laboriosiclacl e, a coll ei ta foi abunda ntísima , m áis 

cop iosa e rica do g ue ó comeza r a recollicla da sega podía imaxinar. Por escaseza 

e s imi li tucle ó prin cipio , por supera bundancia clespois , o feito é que , aíncl a senda 
cl ifí il a tarefa, expoño a co nt inu ació n un res um o das clevanclitas inves tigacións. 

A de fini c ión poclería expr sarse nestes termos : Música xacohea son todas aque

las ¡ ezas mu sicais (vocais ou in strumentais) susci tadas pala peregrinación a 
Santiago, xa sexa d irecta -can tos en loanza a Deus , a Virxe e o Após tolo Santiago e 

antas ele peregrinos-; ou indirec tamente -canción s sobre os peregrinos , sobre 

o Camifio ou mesmo contra os peregrinos e a peregrinación- . En sum a, todas aque

las pezas mus icais gue non existirían sen o culto e a peregrinación a Santiago. 

C lasificación pola súa orixe, composición e transmisión 

En canto á clas ificación , cómpre precisar a dificultade gue supón a diversidade 

e riqu eza dos documentos locali za dos. Pódese seguir unh a arde cronolóxica, lin

güística ou tipoloxía musical , pero tamén é posible elaborar outras que se adecú
en m ellará tem ática xacobea: 

Nlúsica ch.cl'metcla "culta" ou cultivada: Composta por mestres expertos, aíncla 

gue ás veces non cofiezamos os se us nomes. O resultado desta creación xacobea 

ele autor cofiecid o gu eda fixaclo coa partitura, non se transforma coa tran smisión. 

Aparece e n có !ices musicais, coleccións , arquivos ou en simples fo lios ele perga

miño; xera lm ente es tán e n latín e m oitas en polifonía. Forman p arte cl este grupo 

tocio o Canto Gregoriano e o Canto de la Antigua Liturgia Hispana , o Liher Sancti 
Iacohi (co ñeciclo co mo Codex Cal-ixtinus ), as Cantigas de Sta. María, o Llihre 



Vennell, as pezas polifónicas rn edi evais e as cornposicións ( vocais ou instrum en 
tais) de gra ndes creadores re nacentistas, c lás icos, barrocos, románticos ou 
mod ernos . 

Música popular: AgrC1panse aquí obras tran smitidas por tradición oral, na súa 
maioría anónimas, aínda qu e nalgCm caso se coñece o nom e do autor. Esa orali
dade es tá suxeita ás variantes e rnodificacións musicais e literari as propias des te 
medio de transmisión. Xeralrnente cá ntans e e n lingua vulgar. En épocas recentes 
téñense recollido e fixado en partituras (cancioneiros) ou ben e n gravacións sono
ras. A fixació n en escritura prese nta un mom ento dado desa tradición oral qu e 
con frec uencia continúa en boca do pobo. 

Clasificación pola súa finalidade e destino 

C ANC IÓNS RELIXIOSAS 

O carácter propio da p eregrinación a Santiago produce obras de carácter e mi 
nentemente relixioso que poden subdividirse segundo a súa fin alidade en: 

Cancións litúrxicas: 

M isas na h onra ele Santiago 

Oficio divino, cos se us himn os, an tífonas, e tc . 

Neste apartado entrarían tódolos cantos monódi cos, com ezando polos salmos 
ele peregrin ación ou gra du ais (Salmos 121 a 134 ), continuando polos cantos 
(himn os, introitos , antífonas) da antiga liturxia hispana e da liturxia roman a; o 
Codex Calixtinus e toda a serie de misas e mote tes co n textos tornados da litur
xia de Santiago; os cantos litú rxicos en honor a D e us, a Xes ucris to e á Virxe qu e 
se cantan con motivo da peregrinación; misas Pro Peregri.nantibus e tódol os 
mote tes polifó nicos dos séc ulas XIII ó X,,"'\. 

Cancións non litúrxicas: 

O res to das cancións re lixiosas xacobeas pertencen a este grupo de cancións 
non litúrxicas ou paralitúrxicas. Son cancións relixiosas, cornpostas para os p e re
grin os e p ara o Camiño: 

Cancións de peregrinos 

Cancións so bre mil agres, apólogos .. . 
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Deta lles do Díptico dos 
Peregri11os de Santiago, 

séculos XVI e XlX. 
Colecc ión Ville 

d'Etap les-sur-Mer. 
lusée Quentovic 

Cantigas de Santa María. 

Danzas do Llibre Verme ll. 

Cancións sobre peregrinos. 

CANCIÓ NS PROFANAS 

Por oposición á división anterior agrúpans e aq uelas obras de temas profanos que 
ca ntan a Santiago, tom ando o itinerario e a peregrinación como tema de inspi
ración ou como pretexto ou ocasión para sátiras xocosas ou virulentas, o que 
demostra ó mes mo tempo a popularidade da peregrinación xacobea. Son can
c ións en lingua vulga r. Neste grupo inclúense: 

Cantares de xes ta, romances épicos. 

Cancións líricas ou narrativas de trobadores ou trobeiros ... 

Ca nción s popu lares sobre os peregrinos e contra os peregrinos ou a 
l regrin ac ión. 



Clasificación polo seu texto literario 

Atendendo ós temas ou asuntos que se expoñen nas obras , co seu contido ideo
lóxico, poden considerarse as seguintes subdivisións: 

Cancións a Santiago: cancións relixiosas referentes ó Apóstolo . 

Cancións de peregrinos : cancións relixiosas que cantaban os peregri nos 
durante o seu itinerario. 

Canc-ións sobre o Canúfio e os peregrinos: cancións referentes á peregrinación 
ou ós peregrinos como topos ou pretexto. 

Decálogo clasificatorio 

Ocorre con frecuencia que unha mesma canción pode clasificarse en varios apar
tados, segundo se atenda prioritariamente a un ou outro aspec to. Por es ta razón 
establecín unha nova clasificación mücta que pode res umirse en dez epígrafes: 

1. Cancións en loanza de Santiago: Loores a Deus , Xes ucristo ou á Virxe direc
tamente ou por interm ediación de Santiago: 

Cantos litúrxicos: 

Gregorianos, visigó ticos e mozárabes . 

Cantos do Codex Cal-ixtinu.s 

Cantos polifónicos ... 

Cantos non es trictamente litúrxicos : 

Ladafi.ías , Salve Regina, Laudes carolinxias, Panxolifias, Noe ls, Christ ist 
erstandeni, Danzas de Montserrat, Goigs, Cantigas , Dramas litú rxicos ... 

Cantos ós santos do Camifi.o : 

Carlomagno, san Nicolás, san Roque, san Martín de Tours, santa Foi de 
Conques, M aría Magdalena de Vezelay, san Millán de la Cogolla, santo 
Domingo de la Calzada, san Francisco de Asís .. . 

2. Cancións sobre relatos da Vida, Predicación, Martirio e Traslación de 
Santiago: E l Peu. del Romeu. ... O Pilar de Zaragoza ... 

3. Miracu.la, apólogos e diversos Jeitos portentosos ou. Zendas sobre Santiago 
ou. relacionados coa peregrinación. 
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4. Cancións itinerantes de peregrinos: a Grande Chanson des pélerins de 
St. Jacques. 

5. Cancións de peregrinos de Xerusalén (cancións de Cruzada) e peregrinos 
ele Roma. 

6. Música para representación escénica: obras teatrais, representacións , can
ta ta s, ora torios, óperas, zarzuelas, humoradas sainetescas. 

7. Obras de grandes compositores que se inspiraron na peregrinación: dan
zas, obras instrumentais . 

8. Cancións de xesta, trobadores, roniances e cancións de música "culta" e 
pop·ulares que aluden á peregrinación xacobea: Planctus ós Reis do 
Ca miñ o .. ., cancións sobre os peregrinos ... 

9. Encontros e incidencias no Camiño ele Santiago, entendido como "topos" 
ou pretexto: dive rsas can cións sobre os peregrinos. 

1 O. Canc-ións xocosas, satfricas ou mesmo virulentas contra os peregrinos o-ii 
algún aspecto da peregrinación. 

Extensión cronolóxica e xeográfica da investigación 

musical xacobea 

Os cantos xacobeos el e mC1sica c ulta en loanza a Santiago teñen a súa orixe nos 
primeiros tempos do cri stianismo e continúan con vigor e fecuncliclacle a ta a 
actualicl acle. O s cantos el e mú sica popular dedicados ó Após tolo e á peregrina
ción aparecen en tóclalas nacións e exprésanse no idioma propio ele cada com
positor, sexa este pe regrino , monxe ele centro mon ás tico, h abitante clunha vila 
pola qu e cli scorre o itinerario xacobeo ou devo to ele Santiago . 

Existe, pois , un Ca miño Musical ele Santiago ... un Himno Europeo da 
Peregrinación , o Du-m Paterfanúl:ias, que simboliza no se u mesmo texto , en latín 
e lingua xermá nica, a auténti ca uniclacle e urop ea, a unión do Norte anglosaxón 
co Sur la tino e mediterráneo. Tóclolos peregrinos póñense en march a a través da 



Rúa Maior (máis importante) e a Rú a máis Longa de Europa, que é o Camiño 
de Santiago, para confluír na Praza Maior de E uropa: o Obradoiro. 

O Camiño de Santiago é unha unidade que abrangue distintos eidos: en sen
tido xeográfico (a través de tódalas nacións e rexións), en sentido lingüístico 
(mediante tódalas linguas e moitos dialec tos) , en sentido histórico (ó longo dos 
séculos dende o VII ó Xt'C) e en sentido es tilísti co (ca ncións xacobeas nos máis 
variados estilos m usicais). 

Es tes es tilos musicais e o ámbito históri co q ue abranguen son: 

Monódico visigó tico , mozára be e gregoriano na súa máis pura esencia e en 
form a de tropos e sec uencias , dos sécul os VII ó }(VI. 

Organa melismáticos e Conductus do XI e XII. 

Dípt.ico clos Peregrinos 
ele Santiago pechado, 
séc ulas XVI e XIX. 
Colecc ión \fili e 

d 'Etaples -sur-M er. 

M usée Q uentovic 
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Monodia trobadoresca dos séculas XII e XIII . 

Estilo polifónico do motete pluritextual do XIII e XIV. 

Estilo polifónico da música "mensurada e isorrítmica" do XIV. 

Motetes e baladas dos séc ulas XIV e XV. 

Estilo polifónico franco-flamengo do XV. 

Forma polifónica "imitativa" do .\'VI, tanto motetes como ensaladas ou 
panxoliñas ... 

Forma musical de "diferenzas" ou variacións instrumentais dos séculas 
XVI ó XVIII . 

Coral alemán do XVI e XVII. 

Esti lo Barroco e Rococó dos séculas XVII e .\'VIII , incluídos oratorios, 
cantatas, óperas e pezas instrumentais para clavecín e órgano. 

Maneira s clásicas de finais do XVII I. 

Formas románticas do XIX. 

Ata as últimas tendencias musicais de fins do XX. 

Adernais dos diversos "Modos" e formas da música das diferentes nacións 
e rexións (danzas, cancións líricas, romances, coplas, gañadas , etc. ). 

Sen esquecer os dramas sacros, misterios, representacións ou pastarais , 
en latín , italiano , flamengo, provenzal, éuscaro e español. 

Antoloxía de música xacobea 

MúSICA CULTA 

Os peregrinos xacobeos, antes do Códice Cal-ixtino, tiveron que escoitar algúns 
cantos da antiga liturxia hispana como o Pater Noster niore hispano, talvez do 
século IV, así como diversos cantos de defuntos como Agenda niortuorum ou o 
Miserere qu e se cadra interpretarían nos funerais polos peregrinos que perderon 
a vida no perigoso Camiño ata Compostela. Entre os séculas VII e X coñecemos 
varios himnos de loanza a Santiago e consérvanse textos e partituras musicais. 
Presentamos a continuación unha recompilación que non pode ser exhaustiva, 
pois excede ó contido <leste artigo , facendo relación das obras máis representa
tivas en cada século seguindo unha orde cronolóxica: 



Antes de Cristo: 

Salmos de peregrinación (Graduais ) compostos polo Reí David: 121 a 134. 
(Por exemplo, Oué alegría cuando nie dijeron: ¡Vamos a la Casa del Señor! 
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén). 

Século IV (? ): 

Ad acccedentes: Gustate et videte ... (Salmo 33. Prescríbeno as 
C onstitucións Apostólicas). 

Século IV(?): 

Padre nuestro more hispano. Con Amen ó final de cada unha das sete peti
cións; non oito, como sostén o eminente Jordi Pinell. 

Século IV-V: 

Te Deum laudamus. Os peregrinos cantaban en moitas ocas10ns este 
himno de acción de gracias, por exemplo, no Monte do Gozo, como o fixo 
o peregrino Laffi con bágoas nos ollos . 

Século VII: 

Himno: .. . ex quibus unus I Zebedei filius ... 

Himno : Hic quoque Iacobus, I cretus Gen'itore vetusto ... Santo Aldhelmo 
de Malmesbury. 

Século VIII : 

Himno: O Dei Verbum, Patris ore proditum ... (Ca. 788) . Recoñécese a 
Santiago como "guía luminoso de España" e "protector y Patrón natural". 

Laudes carolinxias: Christus vincit, Christus regnat ... 

Século IX: 

Unsai trohtim hát farsalt. Petruslied. Canto de peregrinos de Roma. 

O Roma nobilis. Canto de peregrinos de Roma . Códice de Montecasino. 

Versi preparatoris Recesvindi Abbati (sic) . Versos compostos In festivitate 
scti. Iacob Apti. Xpi. 

Planctus Karoli Magni. Nun manuscrito da Biblioteca Nacional de París , 
coa súa música. 
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Século X: 

Offici.um Sancti Jacoh Aparece nun manu scrito do m os te iro ele Santo 

Domingo ele Sil os. 

Século XI : 

An tífon a gregoria na Sedere autem n1ecun1. E n manu scri to , con parti tura 

musical, procedente do An tifo nari o ele Toledo. 

Missa Pro fra.tribus in via ( .. . ) di.rigendis. M isal el e Vic (1038). 

A ntífona O beate Iacobe. N un manu scri to ele Sil os. 

Misset Pro peregrinantibus . N un m a nuscrito (in é dito) ele Monza (Ita lia). 

onductus ad lectionem: Co lumnetrum trium I Ja.cabe media. Con p artitu

ra m usica l in c luícl a e n m anu scrito el e Bibli o teca Nacion al ele París. 

D ra ma litC1rxico de Pasc ua: Ad s·ignif icationem Sepulchri (séc ula s XI-XII) . 

l~ o ll a so lta do Arg uivo da Ca tedral ele San tiago el e Com pos tela. 

jerusa lew1. núrabiUs. Ca nto de C ru zada. Con par tit ura m u sical. Manuscrito 

da B iblioteca Nacion al el e París. 

Século XII: 

Liber Sancti Ietcobi. ou Coclex Cal-L-x:tinus. Reclesc ube rto a fin ais do séc ulo 

XL'( C un elen co ele can tos litú rxicos en honor a Santi ago q ue co nstit úen o 

mo nume nto musical e literario m áis importante da peregrinación xacobea . 

Duwi Paterfanúlias (séc ulas XI-XII) . O canto xacobeo rn áis ven erable el e 

tó cl o los tem pos . 

Congaudeant cathol-ic-i. O p rimeiro can to a tres voces reais de toda a his

toria rn usical. 

H im no Ad honorem Regis summi. Can to polifó nico , n o n e n gewie llus (en 

terceiras), se nón com o p eza "a clú as voces en polifo nía esco ndid a e n ota

ció n s ucesiva" (David H ile y). 

In vigi lia Sanct'i ]acobi e o Officium. Códice de L ugo: O beate ]acabe 

Apostole Xpristi. O lux et decus Hispanie, etc. 

Drama litúrxico: Los Tres C lérigos y el peregrino (san ) Nico lás. Ma nu scri to 

ele t. B noit sur Loire (hoxe en Bib lio teca ele O rlean s). 



D ram as litúrxicos, como De peregrino. Manuscrito Biblioteca 1 ac ion al de 
Madrid. E ]eu d 'Adam, da Halle. ]eu clu pelerin. Ma nu sc rito Biblioteca 
N acional de París. 

Cantos de trobadores, como Lanquand li jorn, Jaufré Ruclel e Pax in nonú
ne Donúni .. Marcabrú . 

Século XIII: 

Súplica a Santiago, como Senator Regis Curie. Unha voz e dous instrumentos . 

Un contraf actimi: A lleluia: Sanc tissinie Iacobe, ele Perotin , grande rn estre 
da Es cola ele París . 

Pas tore la Ouand'eu hun dia fuy en Coniposte la, de Pero Amigo el e Sevill a, 
crego que compón es ta Cantiga ele Maldizer en lingu a galaico-portuguesa, 
a fin ais do séc ulo XIII. 

Cantigas de Af onso X, o Sabio, números 103, 49, 26 (o p eregrin o xaco 
b eo qu e se mutil a por enga n o do cle mo) e a 17 5 (o p eregrin o ele Santi ago 
aforca clo ) . 

Século XIV: 

Canto Gratulemur et laetemur. Procedente do Arguivo de Pamplona, deri
va ción clun do Códice Calixtino . 

D anzas do Llibre Vermell. Aíncla que de dicado ós p eregrin os de 
M ontserra t, m oi tos deles eran p eregrinos xacobeos. 

Balada Jo son un pellegrin , de Juan el e Florencia . 

Século X V: 

Canto Sancte Jaco a Cow1postel, (non ]acabe). Interpre tado por nenos gale
gas, non ingleses , que foi recolliclo e transcri to polo peregrino William Víley. 

Canto Camino de Santiago , de Alonso el e Moncl éjar. 235 

Missa Sancti. Iacobi qu e G uill erm o Dufay comp uxo para a igrexa ele 
Santiago ele Boloni a . 

Mote te pluritextu al Rite majorem Iacobum .. .I Artibus .. ./ Ora .. ./ (Tres tex
tos dife re ntes en cada unh a das tres voces). E motete Aposto lo glorioso ... 

A Sec uen cia Gaudeat I-li.spania totaque Germania. 
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Século XVI: 

Himno de Vésperas do Psalter-ium Pallantinuni: Gens cuneta credens Sym
bolum, trasunto do Himno dos Milagres do Códice Cal-ixtino. 

Tres cantos do cancioneiro checo Kantional Franus, de Praga, editado por 
Dobroslav Orel. 

Regnavit Dominus-Christ ist erstandem. Canto a Cristo resucitado que 
dende o século XII ata o XX (O. Respighi) pasa por multitude de compo
sitores e peregrinos xacobeos. 

Motetes ele varios autores como Cristóbal ele Morales, Fernando ele las 
Infantas, T. L. de Victoria, Alonso Tejeda, P. L. de Palestrina, Clemens 
non Papa, Ambrosio Cortés, Alonso Lobo e Sebastián de Vivanco ... : Apos
tole Chri.sti ]acabe. O lux et decus Hispanie. O beate ]acabe. Mihi autem 
ni.mis, etc;. 

Século XVII: 

Mot tes ele Christian Erbach, Hieronimus Bilclstein, Estevao Brito , Her
man n Hollanclers e Richard Dering: O beate ]acabe. Sanctus Jacobus. His
paniae lux. Defensor alme I-fispan·iae ... 

Obras compostas polos mestres ele capela da catedral ele Santiago: 

José de Vaquedano, 23 panxoliñas: Oigan, un peregrino, Ah, de la Tumba sacra ... 

Buono Chiodi, 20 composicións dedicadas ó Apóstolo, a maioría panxoliñas, 
ademais dunha marcha para abrir a Porta Santa no ano 1779: Cual hijo del 
trueno. Un pecho, gran Santiago, agradecido. ¡Al arma, cristianos! ... 

Melchor López, varios motetes como Iste est qui ante alias ... O beatum 
Apostolum ... 

Séc·ulo XVIII: 

17 variacións para órgano (ou clavecín), adernais de expoñer o tema, de 
Pierre Dandrieu: Canción a Santiago, sobre La Grande Ch.anson de pele
rins de St. ]acques. 

Noé'l Provenqal de Saboly, sobre a melodía anterior. 

Panxoliña con peregrinos de Antonio Ripa , estreada na catedral de Sevilla 
en 1779. 

Motetes de Jaume Casellas, Francesco Corselli, José Nebra, etc. 



Misa solemne Sancti Jacob·i Apostoli honoreni sit, estreada 1897 e uns 
gozos: Santiago, Apóstol glorioso, de Juan de Montes. 

Recueil manuscrit anonyme contenant divers chants dont ceux de Pélerins de 
St.-Jacques. Manuscrito Municipal de Caen. 

Século XIX: 

Le chant de pelerins, de W. V Wallace. 

Canto de peregrinos, de Paul Lacombe. 

O beate ]acabe, Dum Paterfamilias e Resonet nostra, de Santiago TafalL 

Obra de órgano de Ramón Ferreñac, sobre a batalla de Clavija. 

Zarzuela El tributo de las Cien Doncellas, de A Barbieri . 

Marcha de peregrinos, de Charles Gounod. 

O scherzo da VII Sinfonía. Foi composto por Beethoven6
, segundo o abade 

Stadler, o seu amigo e tamén compositor, "sobre un canto de peregrinos" 
que é exactamente o canto estremeño que se canta e baila "nunha romaría". 

Século XX: 

Patrem cui Verbum, de Vicente Goicoechea. 

Oratorio lírico (inédito) El Santo , de Bonifacio Gil co Dum Pate1familias 
que cantan os peregrinos ó seu paso por Santo Domingo de la Calzada. 

La Humorada sainetesca: El Camino de Santiago y la sombra del Pilar, de 
Jacinto Guerrero. 

El Libro de Cristóbal Colón, con texto de Paul Claudel e música de Darius 
Milhaud, que trata do salto de Santiago a América seguindo a Vía Láctea. 

El caballero y el peregrino , de Ricardo Olmos; música para catro voces 
mixtas con letra de Victor Espinós. 

Ópera en tres actos Ultreya de Eduardo Rodríguez Losada, estreada en 
castelán no Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1935 , con libreto de 
Armando Cotarelo Valledor. 

Obras do P. Donostia, Francis Poulenc, Román Alís , Javier Berenguel , 
Nemesio Otaño, Federico Mompou, Joan Guinjoam Gispert , Antón 
García Abril, Manuel Feijoo, Mariano Pérez, Miguel Alonso, Eusebio 
Goicoechea Arrondo (40 cantos) , Tomás Marco, Ramón González 
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A111 ezúa, Lui s de Pablo, Car111elo Bern aola, Cristóbal Halffter, e tc.: Luz 
del pobre peregrino, Canipus Stellae, Llibre Verme ll, Canto de Ultreia ... 

Gran Cantata Xacobea, música el e Rogelio Groba e texto do novelista gale
ga Alfredo Conde , realiza da por encargo da Con sellería ele Relacións 

In stitucionais da Xunta de Gali cia e n 1993 . 

Existen ob ras de cronoloxía diversa para diferentes fes tas de Santiago: 

Martirio (25 ele xullo) e Tras lación (3 0 ele cl ecembro); Aparición de Santiago en 
C lavija (23 ele 111aio); Fi.esta de los Mi lagros (3 ele outubro); Missa D edicationis .. . 
Stae. Mar-i.ae Majar-is de Pi.lari. (12 el e outubro ); Ti"iu1nphus Crucis, da batalla das 
Navas el Tolosa; Victoria C hristi.anorum, da batalla do Salado; Exaltati.o Fide·i 
seu Festum Gretnatae , da Toma ele Grana da, fina l da Reconquista. 

CA 1TOS POPULAHES 

onstitú un grupo máis extenso e , pola súa idiosincrasia, di fíci l ele recoller. 

oñ c r a orixe cl a lgt'."i n s ca ntos populares e cl a talos é un traballo ele inves tigación 

mo i specífico e el e argumentación compl exa, por iso preferimos empregar a cla

s ifi ac ión por nacións, fronte á cronolóxica, conscientes ele que se repiten cantos 

e n d istintos luga res con pequ enas va riantes m elódicas ou textuais como o "de la 
ro111 e ra que no se deja violar" e o "ele la rom era violada ... " no Camifio Francés, o 

itinerario da costa cantábrica e a Vía da Prata o carác ter oral cles tas obras fai 
imprescin dible reco111pi lar as variantes ele cada unha delas; ele feito. té fiense reco

lliclo ata trinta versións diferentes da Grande C hanson des pelerins de St.-Jacques. 

EUROPA: 

ESPAÑA 

País Vasco e Navarra : 

No séc ulo XIII destaca a Grande Chanson de pelerins de St. ]acques entregadas 
ó prior ele Roncesval les polo trobeiro C h ristian de Boisvert, natura l de Troyes, 

ele fam ilia próxim a á Casa ele C hampaña e fa lecido nes ta abadía du ran te a súa 

peregrinación a Compostela. 

Os ca ntos Ama Birj-ifía Pilarehua, Pelegria na·iúela, Pelegrifí:uac datoz 

Santiagotican ... 

A marc ha ele San tiago Guenútalw arbola é unh a danza el e procesión o día 
do Apóstolo en Caray, o 25 de xullo. O bardo Iparraguirre acomodoulle 

posteriorm e nte un tex to forista e Juan María Al tuna arranxou a m elodía 
para aco mpafia m e nto de piano. 



Aragón: 

Gozos al Santo Cristo de Burgos, tan venerado polos peregrinos de Santiago. 

Gozos a San Martfn de Tours y a San Roque, moi lembrados no Camiño de 
San tiago. 

Fundación de l Pilar y Priwiera M ·isa de Sant-iago . 

Diversas Oraciones y Jotas a la Virgen del Pilar. 

Cataluña: 

Os Goigs, dedicados ó Apóstolo Santiago e á Virxe de Montserrat7 . 

O 24 de xull o celébrase El Peu de l Rowieu, festa tradicional dos Faro lilJ os 
en Lleida. 

E l Ahorcado, j esucristo Peregrino, La Pelegrina, La Pernette, La Tornada de l 
pelegrf, Peregrinos de Montserrat . .. 

A Rioxa: 

El Romance de C lavija. 

Danza de la Virgen Peregrina, de Leiva (A Rioxa) . 

Predicación de Santiago en Espa11.a. 

Castela e León: 

Romances do Ciclo Caro lingio e Roniances del Cid. E Romances de toda la 
Reconquista, dende Cova donga ata Granada. 

Rom ances sobre a intercesión de Santi ago na s batallas de C lav ija , de 
Simancas, de Hacinas, a batalla e conqui sta de Coímbra, das Navas de 
Tolosa, de Sevilla e do Salado . 

O s Romances acerca da Toma de Granada teñ en especial relación co após
tolo Santiago, pois o 2 de xaneiro de 1492 ondeou o Pendón de Sant-iago 
xunto co Pendón de Casti lla na Torre dos Vela da Alhambra , como así o 
expresa un canto . 

Romances sobre Ceuta, a batall a de Lepan.to y la Conquista de Canarias 
teñen referencias á devoción a San tiago . 

Romances de jesucristo Peregri.no, la Virgen Peregrina (Maragato e 20 ver
sións ), La Romera v·iolada en el Camino de Sant-i.ago; y La Romera que no 
se deja violar; El Rey y la Di.vina Peregrina; La Virgen y la zagala; El 
A horcado; Peregrinación de las alma.s; Peregrinos de RO'lna; Danza Prima de 
San Roque, de Llanes; La Ponte que cimbla .... 
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Galicia: 

Romances variados co mo o de Flores y Blancaflor; Don Gaiferos de 
Monna ltán (A onde irá wieu ronieiro ... ) e o Conde Miguel del Prado (o 
Conde preso ); Por aquellos verdes campos; Jesucristo Peregrino; Las Cien 
Doncellas (No figue-iral , figueiredo ... ); Peregrinos de Roma ... 

Gafíanada el e Portomarín: Eu tamén vou a Santiago. 

A Romeira: Vifíen eu da romería. 

Cantos de C'iego ante la Puerta Santa, recolliclos por Tafall Abad e Bouza-Brey. 

Ca nció ns con referencias ó Após tolo dedi cadas á Virxe Peregrina, de 
Pontevedra ; á Virxe d'a Barca; Danza dos Palillos ó Cristo da Barba 
Dourada de Fi.sterra ... 

PORTUGAL 

Romances como Justú;ia de Deus, e Miraga·ia. 

Vil a ne t - A lta Raynlia Sen liara, ele Pero da So us a. 

FRAN IA 

A Grande Clianson de Pelerins de Saint-Jacques, canto itinerante (3 0 variantes). 

Complainte des énúgrés fran 9ais . Air de pelerins de Saint-]acques. 
Contrafactum revolucionario da Grande C lianson de Pelerins na 
Revolución Francesa. 

9 cancións sobre E l M -ilagro del A horcado . 

1 O cancións sobre La Peregrinac·ión de las almas. 

9 cancións xocosas, criticando ós peregrinos a Santiago, como por exem
plo: Voulets arretira 'n roumieu? ou o canto Ouand o curat ante ... Ouand il 
revient de Composte la, etc. 

13 ca ncións recompiladas a fin ais do século XIX por Alexis Socarcl , 
Lavergne e Camille Daux: Canto de los peregrinos de Valencienne, con 
música a dúas voces: Pour avoir man Dieu propice; Canción sobre el gen
tilho·1nhre que se hizo Capuch·ino: Puisque le monde je quitte .. ., etc . 

33 novas ca ncións que recompilei no meu traballo ele campo realizado en 
Francia : De Ch.in Dzaqué lau pelerins; C hanson du vaya.ge de Rome. Sur 
l 'air: De St.-]acques; (Complainte da Cofradía ele Santiago ele Provins ); Le 
Symbole des Ap6tres (Credo dos peregrinos de Reims); Eran trenta ou qua-



ranta, (Peregrinos de Moissac); Lous Sents Yaqués: B 'en éren bint ou tren
te, ay las, Man Diu! (Peregrinos de Béarn); Seni pelgrins de vila aycela, 
(Complainte de peregrinos de Aurillac); etc. 

ALEMAÑA 

Canción a dúas voces 1tV'er das ellend bawen will. ]acobston. Encontrada na 
Staatsbibl. De Munic h e composta no sécul o XV, a dúas voces. 

Canción Huc propere contendite . In peregrinationibus. 

Kyrieleis. In Gottes namen fahren wir. Jacobsl-ied. Dez variantes. 

Te Deum laudamus I Wir loben dich Gott und Herru. 

20 cancións con Iacobston, das que existen múltiples variantes . 

50 cancións de diversas rexións alemanas dedicadas ó Apóstolo como: 
Nun wolt ihr hocren ein Wunder goss (sobre o aforcado); Wunderbar 
Gebenedeter Sanh.t Jalwbus, Auf! Lasst mit frommen Sinn; Du unser grosser 
Schutzpatron; Starh.er Apostel; ]alwbus, treuer Freund des Herr; etc. 

AUSTRIA 

SUÍZA 

ITALIA 

8 cancións, como Nach Compostela Heiligtum lasst; Van St. ]acob: Nun 
wo lt ihr horen ein VVunder gross? (sobre o aforcado); Der Pilgram Rueff: In 
Gotees Namen; etc. 

16 cancións, como Der grosseheilige Jacob van Compostelle in Gallizien: Alls 
wir in ItaUen abreisten ... ; Aber wellen wirheben ana sobre o aforcado); Sanh.t 
Jacob grosser Schutzpatron. Escliolzmatter Apostellied; Le bon Diu ly 'él. lavé 
pele mond (Jesucristo Peregrino ); a Pernette: Quand e été dzouveneta; etc. 

18 canc10ns, como Preghiera di ragazza: Pelegrin che 'n deve a San Giacu; 
Pelegrin ch 'a vena da San Giaco; Il falso peregrino; Il pellegrino; a Pernette: 
Fiar di tamba; Lamento del Pellegrino; Capítele de Sande Jaquje; Fiurensa; etc. 

Sacre Rappresentazioni. Existen varias representació ns de un (o peregrino 
que se mutila por instigación do demo), dous (a amizade entre dous pere
grinos) e tres peregrinos (o Aforcado e os se us pais ). 

Giacomo, viva, viva; e Dueto entre a Virxe e Santiago, do Oratorio in musica: 
San Giacomo, de Pistoya; etc. 
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ESLOVENIA 

Kteri ce romar biti / svetega Jalwba; Kdor m ·i hoce romar biti .. . ; 
Kon1poste ljslw Romarja: Oce zupan, oce Martan. 

R OMANCES SEFAHDÍS (SA HAXEVO, l SHAEL, M AHHOCOS, T UHQUÍA, ETC.) 

Tres ca ntos sobre os peregrin os a Santiago, como La beja Kasha, na que se 
nomea expresamente a San Dalwmo da Gal-icia, a súa Passio e a súa 
Sepultura: Lo portano a sipilir en Compostela, rodeado lwn venti i lzuatro 
torsi [fachos]; Flores y B lancaflor .. . 

C l-l EQUJA 

- Ca nción Putoval-i poutni.c-i h svatém Jalzubu (mil agre do aforcado). 

HUNCH ÍA 

Cinco ca nc1ons como: Gaude, f elix Pannonia (Canto a San Martín de 
To urs , nado en H ungría); Flores y Blcmcaflor; A lús Jahab a Nagy Jalzabbal; 
Az Krisztu ·mondja (Canto contra as peregrinacións de Roma, Colonia .. ., 
e Compos tela). 

ROMANÍA 

RUSIA 

Ca nción de L'Escribeta (E ncontros no Camiño de Santiago, con es tes 
nomes: El moro sarraceno; Escriba; Flouranqo; e tamén Lisette, iVIarguerite, 

etc .) o fondo argum ental é o do rap to dunha cristi á por un príncipe mouro 
e a marcha do seu esposo, ves tido ele peregrin o e pedindo esmola, ata ato
pala e traela á súa casa. 

Los 41 peregrinos a Jerusalén, camiñan cantando a canción do milagre 
do aforcado. 

PAÍSES ESCANDINAVOS 

Sagas sobre o apóstolo Sa ntiago e os peregrin os : La Saga de Sigur, E l pere
grino de Jerusalén qu e primeiro pasa el invierno .. . en el País de Santiago con 
sabios pensanúentos en su mente; La Saga de Carlomagno; La Saga de Flores 
y B lancaflor; La Saga de Sant·iago el Mayor; Romance de Constantinopla y 
Espafía; etc. 



I SLANDIA 

Fogur er f oldin : Bella es la tierra, transposición dun ca nto noruego . 

La Saga de los dos apóstoles San Juan J' Santiago . 

lLLA S F EROE 

Sanl~ta Jalzup, Roniance de Santiago q ue cantan e danza n os habitantes 
des tas terras mentres expón no se u texto a lenda (rexeitada polo Coclex 
CaUxtinus no século XII ) da chegada do após tolo Santiago a predicar na 
Península Ibérica nunha barca de pedra . 

lLLAS BRITÁNICAS 

Nove cantos de peregrinos, entre os que destaca a balada dos peregrin os 
que navegan en barco para chegar a Santiago nos tempos de H enrique IV: 
T he pi lgrim Sea. Voyage and Sea-Sic lzness : Men may leve all gamys; C hrist 
bef are th 'E leven; St . Ja·mes the Apostle: Two Brothers; To be pilgrim. 

PAÍSES B AIXOS 

C anción sobre o milagre do aforc ado. 

Liedeken van sint Jacob: Dats wildi vander. Coa melodía alemá do Jalwbston. 
Narra o milagre do aforcado . 

OogstUed aan St . Jacob . C anción de sega dedi cada a Santi ago . 

Liedehen tot lof der ReUqii'ien van S. Jacob in Compostella in t'Saensche 
Ryclc C anción en loanza das reliquias de Santi ago de C ompos tela, no 
Reino ele España. 

AMÉRICA 

C ANA DÁ 

Les trois pelerins de St. Jacques. C anci ón do mil agre do aforcado. 

C anción do Judío Errante que percorre o Camiño ele Santiago. 

Sous a f orme d'un pauvre homme (Xesucristo peregrin o). 

Le Sarras·in; San N icolás J' los Tres C lérigos; La Pernette ... 
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BRASEL 

Cancións de peregrinos en portugués que tamén se recollen en Canadá e 
Estados U nidos : A Rainha e sua escrava: A cativa; ou cego; A lma que vai 
para Santiago; ou cordao de Nossa Sefíora; Festa e Danza Vanúne na Festa 
de Sao Tiago de Mazagao Velho 25 de julio . 

MÉXICO 

- Danza de los Santiagos. 

- La Conquista de Jerusalén por Santiago . 

PERÚ 

ant'iago Apóstol, patrón de la Conq1ústa y vencedor de la batalla de 

Sangremal ele 15 3 1. 

- La aparición de Santi.ago en la Plaza de Cuzco, en 15 36. 

Taylct hcmt'i, señor Santiago (Q uechua). 

C l-1/LE 

- Pi.e ta de Santiago, en Santiago de C hile de 1556. 

ÁFRICA 

CONGO 

Fiesta y danza de Santiago, que elata do século XVI. Festa en honor do Apóstolo 
escolhido co-111.0 Padroeiro do Reino. A causa clunha batalla e dunha Yagofanía, 
o 25 de xullo foi declarado Fiesta Nacional del Congo, no séc ulo .A'VI. 

Historia e estado actual das investigacións musicais xacobeas 

MúS ICA CULTA 

En España, Fidel Fita e Aureli ano Fernánclez-Guerra redescobren o Códice 
Calix tino co n motivo clunha viaxe a Compostela en 18798

. O Códice permane
ce u incomprensiblemente esq uecido durante seis séculas; aíncla que é certo que 
en 15 72 Ambrosio de Morales cofiecera o seu contido , pero quedou escandali
zado polo que no seu libro V se cli cía9

; en 1603 Juan ele Mariana expresa as súas 



críticas e prevencións 10
; en 1754 o padre Flórez publica algunhas partes do 

Libro II1 11
; pero é o padre Fi ta quen insistiu para que selles encargase a exper

tos a transcrición musical das pezas nel escritas , e sobre todo unha titulada 
Cantos de peregrinos Jlmnencos al sepulcro del Apóstol Santiago, que el chamou 
Canto de Ultreya. Faltaba o Libro V, que daquela estaba desmembrado do 
mesmo . Efec tivamente enviáronse copias deste canto a expertos de España e do 
estranxeiro . Aquí comezou a inves tigación de música culta. 

Xorde a primeira transcrición de Flores Laguna e a primeira interpretación do 
Canto de los peregrinos flawiencos Dum Pate1fanúlias, o 2 5 de xullo de 1882 . 
Tamén se es trea ese día o Himno dos Milagres Ad honoreni Regis summi. 

Comeza a polémica Flores Laguna-Francisco Barbieri 12
• A transcrición musical 

de Flores Laguna foi moi contestada e Santiago Tafall opina que se equivocou total
men te, pois "no supo acertar la tonalidad 13

" . Inves tigadores alemáns avanzan inter
pretacións sobre o Códice, como Peter Wagner 14

, Pierre David 15 e D. Hiley 16
. 

CANTO DOS PEREGRINOS FLAMENGOS 

Canto ós erros sobre o Códice Calix tino e en particular do Canto Dum 
Paterfam·ilias que aparece no folio 222 , o Padre Fita e Flores Laguna , a finai s do 

Deta lle da porta lateral 
abe rta do Díptico dos 
Peregri.nos ele Santiago, 
séculas XVf e XIX 
Colecc ión \fili e 
cl 'E taples-sur-Mer. 

iVl usée Q uentovic 
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séc ulo XIX, cháma no Canto de los peregrinos flamencos o canto de Ultreya 17
• A 

única razó n gue exhibe é gue Aymeric Picaud entrega o Cócl-ice á catedral de 
Santiago e interpreta como lingua fl amenca a que aparece en dous versos da 
estrofa segu nd a. Pero non é lingua flamenca, nin o canto era "de los peregrinos 
fl amencos ," nin existía en Códice no séc ulo XII, pois non se incluíu nel ata o 
séc ulo XIV, co mo o demostrou o profesor Díaz y Díaz18

• Canto á denominación 
Canto de Ultreya, atribuída ó Dum. Paterfanúlias, cómpre precisar que existen 
outros cl ous ca ntos do Códice que leva n es te fragm ento , e por esa razón podería 
aclxucli cá rse lle o m esmo título a ambos. Flores Laguna aplica esta denominación 
tamén ó himn o Ad honoreni Regis sumnú que titula corno Ultreya. Al Apóstol 
Santiago. I-Ihnno de los Milagros. 

O musicólogo galega López-Calo asegura rotundamente gue é "o primeiro" 
en fixarse neste c urioso elato . Estas palabras "e ultreia e suseia" aparecen en tres 
ca ntos do Codex Calixtinus: "Ningún es tucloso observou que non é a única vez 
gue a¡ arece n esas palabras (u ltreia, suse·ia) senón qu e xa outras dúas veces figu
ran no ó !ice e sempre vefien precedidas clunha fórmula ele presentación". E 

ita o ca n to A lleluia, Gratulemu.r (folio l 20v) e Ad honorem Regis summi" (fol. 
2 l 9v) , ad ma is lo Dwm Pate-1fanúl-ias (fol. 222) 19 • Efectivamente, os tres cantos 
c itan as palabras antecl itas, pero non é ce rto que o profesor López-Calo fose "el 
primero e ntre Jos es tudiosos" gue se te fi a fixado nes te triple dato , como pode 
compro barse nestas catro publicacións: 

1) Hans panke relaciona o verso "e ultreia e suseia" coa prosa do mesmo Codex 
(fol. 120v) Alleliiia .. Gratulemur e Ad honorem Regis summi (fol. 218v) 2º. 

2) ITamén Germán Prado cita expresamente o Du.m Paterfanúli.as, o himno Ad 
honorem Regis summi e a prosa Alleluia. Gra.tulemur21

, dando canta de que se 
rexistran n es tes cantos ámbalas dúas palabras. 

3) A tradución de Moraleja de 1951 tamén fai referencia a es ta coincidencia do 
texto nas tres composicións 22

. 

4) a publicación Rutas Jacobeas. Historia. Arte. Caminos, once anos antes qu e 
o fixera o padre López-Calo, escribín: "Hay todavía m ás : las exclamaciones e 

u ltreia e su.seia aparecen ligadas y como dependientes de la frase anterior: 
cantet ·rne lodiam. Esto mismo observamos en otras dos ocasiones más. Así en 
el canto Alleliiia. Gratu.lemu.r (y cito los versos) y en el himno Ad honorem 
Regis sumnú (y cito los versos) 23

" . 

Q ueda, pois , claro gue moito a ntes que López-Calo, es tes catro profesores 
fixeron sa afirmación24

. 



O estado actual das inves tigacións xacobeas, en música culta, a finais do séc u
lo XX e do mileni o, é de es tancamento e pasividade case totais. Despois da ac tivi 
dade inves tigadora de fin ais do século XIX e algunhas excepcións do séc ul o XX, o 
panorama non é nada alentador. Tan só aparecen algúns escritos ou artigas en catá
logos, confe rencias e concertos , con títulos tan pomposos como tramposos, que 
non fan senón repetir as mesmas consicleracións manidas sobre o Codex Calixtinus, 
as Cantigas de Sta. María e o Llibre Vermel. Non saen desta fa mosa triloxía, polo 
cl emais, riquísima, quizais para agachar ou disimular o seu descoñecemento total 
do que anuncian os títulos das súas conferencias. ¿É que non hai música culta 
anterior ó Codex Calixtinus? ¿Non hai obras pos teriores ó século XIV? 

M úS ICA POPU LAR 

En Francia durante o período de 186 5 a 1900, unha ducia de inves tigadores fran
ceses recolleron no seu país os cantos populares ele peregrinos que se conservaban 
tanto en arquivos como gracias á tradición oral. O traballo deu co mo froito un feixe 
ele cancións populares e a Grande Chanson des pelerins de Saint-Jacques . 

Dende o iniciador da tarefa, Alexis Socard , en 186 5, ata Camille Daux, no 
limiar do séc ulo XX, recóll ense trece cancións xacobeas populares: unha melo
día , cinco textos sen melodía e sete can tos con texto e melodía. Entre estas 
obras des tacan : Pour avoir man Dieu propice , canción a clúas voces dos peregri
nos de Valenciennes ; a canción en éuscaro : Gizona non duh zuhurtzia? e Los 
peregrinos de Bétharrani. Durante o séc ulo XX, autores como C oussemaker, 
Arbaud, Weckerlin J ulien Tiersot, George Doncie ux e P. Coirault publi can obras 
que permiten coñecer cantos de peregrinos xacobeos. 

E n Alemaña tamén se recolleron nesta época algunhas cancións ele peregrinos 
dentro de antoloxías sobre cantos relixiosos e es tudos especializados que publica
ron inves tigadores como Franz M. Baum cker, L. Erk, F.M. Bohme, Von Brentano, 
Zahn ; Ludwig Uhland . Descóbrese o canto Wer das ellend bawen will , Jacobston, a 
dú as voces, composto no século XV. Huc propere contendite. In peregrinationibus. 

En España o primeiro e único que publico u os cantos de peregrinos foi Pedro 
Echevarría Bravo no seu Cancionero de peregrinos de Santiago, en 1971. Aínda que 
presenta algúns erros na cronoloxía das obras e no texto que lles atribúe, sempre 
haberá que agradecedle ter sido o pioneiro nes ta clase de traballos no se u país. 

O percorrido musical a través ele máis de mil anos de historia do Camiño ten 
unha lectura con certos elementos e esq uemas qu e seguen unh a liña conducto-
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ra ata f inais do séc ul o XX. É no último terzo do século XX cando estes esquemas 
históricos e culturais se transform an . En apenas trinta anos , no seu novo rexur
clir, o Camiño aclquire connotacións antes descoñ ecidas . Mantense a espiritua
liclade, os devotos seguen peregrin ando , pero incorpórase un amplo sector el e 
camiñantes laicos e nace un elemento profano: o propio Camiño, que antes era 
maioritariamente itinerario penitencial e agora se converte en experiencia e 
espazo lúdico per se . Non esquezamos que se expiden clous certificados distin
tos para es tes tipos el e peregrin os diferentes . 

A peregrinación que noutros tempos era unha vía de expiación emprendida 
xeralmente en solitario ou en pequenos grupos, por motivos de segurídade , agora 
in ícias e xeralmente en compañía clun grupo de amigos ou familiares, asocíacíóns 
culturaís e depo rtivas, etc . Na actualidade a xente converteu o propio C amiño 
en pro tagonis ta, transformándoo en lugar ele encontro ó que se lle dedica o 
tempo ele vacacións. Trátase clun itinerario susceptible de crecer ou de apagar
se a través dos poderosos medíos de comunicación a cuxo influxo case nada nin 
nin guén pode escapar. 

¿Cal s son as consec uencias eles ta nova maneira de "viaxe laica"? É prema
turo realizar a análíse da música qu e se xera e se utiliza no Camíño e a súa trans
fo rm ación. En canto ó conticlo, pocleriamos clícír que na ruta ele peregrinación 
ca be cantar calq u era melodía das que forman parte des te engrellaclo cultural 
que nos rodea. O espazo de penitencia é tamén de diversión. A música que antes 
xera ba ou se xera ba para o peregrino e a peregrinación xurdía do propio contex
to cultural relixioso; tra tábase ele música endóxena, pero, a díferenza do que 
sucedía en pasados séculos, parte das cancións do camíñante contemporáneo 
proceden dun contexto alleo , de influencia mediátic a: o camíñante incorpora ó 
seu percorríclo música exóxena. Fronte á canción como loanza encontramos a 
canción como distracción. A posibiliclade de portar música en aparellos de radío 
e reproductores de CD marca outra clífe renza . 

Coñecemos a música que se interpreta na líturxía xacobea actual, e xa cita
mos exemplos ele encargos a compositores contemporáneos , pero quedaría por 
sinalar a máis débil de todas es tas manífestacíóns , aquela que non se escribe, a 
que se crea e interp re ta in situ, que tomará corpo ó se transmitir de form a oral 
a través do tempo, como sucecleu en épocas precedentes. O futuro permitirá 
definir qué permanece cles ta nova música e cáles <les tes cantos pasarán a form ar 
parte da música xacobea. 



Coda 

Velaquí un traballo de investigación e de estudo, realizado con canno durante 
unha trintena de anos, non sen contradiccións, críticas e contratempos. Moitos 
aspectos quedaron sen poder es tudiarse e outros tantos lugares ficaron vedados 
á nosa inves tigación , pero o conseguido, polo que pode verse e albi scarse, é sufi 
ciente para face r unha Exposición única de Música xacobea a través de tódolos 
séculas e de tódalas nacións europeas . 

Notas 

O presente artigo é un res umo da obra iné
dita Mil Textos y Mi l Cantos para Mil A.11.os 
de peregrinación jacobea por toda Europa. 
O I tomo de mil páxinas contén textos anó
nimos e de autores diversos sobre Santia
go, o Camifio e as peregrinacións; no II 
tomo , de idéntica extensión có anterior, 
recompílanse máis de mil can tos de pere
grin ac ión: catrocentos de mü sica cu lta, 
que abarcan dend e o século VII ata a 
ac tualidade, e mil de müsica popular, de 
case tódalas nacións europeas e america
nas, en multitude de linguas e dialec to s. 
O ültimo tomo co ntén mil partituras de
ses ca ntos. 

2 Ru1z MOHALES, J. M., Por los viejos Cami
nos de la wn.idad. Pregón da Exposic ión E l 
Arte ro1ná1úco, organizada polo Gobern o 
espafiol, baixo os auspicios do Conse ll o el e 
Europa. Barce lona-Sa ntiago ( 196 1 ). 

3 F ILGUEIHA VA LVEHDE, J., La poesía en el 
Canúno de peregrinación. C urso U ni ve rsi
clacl Intern acional del Atlánti co de 1987. 
Santiago, s. f. (pero pub li cado en 1989), 
p. 91. 

4 GOETHE, J. W., Wi llielm J\tleister Wander
jahre. Cap. II. 

5 Recompilei máis ele cen motetes ele diversa 
cronología a partir do século XVI, nos arqui
vos catedra licios das cidades que percorre o 
Camifio de Santiago por Espafia: Pamplona, 
Santo Domingo ele la Calzada, Burgos, Palen
cia, Astorga, León, Ovieclo, Lugo, Ourense, 
Pontevedra e Santiago ele Compostela. 

6 Beethoven, der Spanio l (o espa fiol ), era 
neto da española María Josefa Poli. 

7 En Cata lufia, os goigs (Gozos ) dedicados ó 
Apóstolo Santiago popu larízanse dende o 
XIV e alcanzan gra nde auxe nos séc ulas 
XVII e A.'VI II. Son composicións en li ngua 
vulgar, parecidas ás panxo liñas castelás 
qu e xurdiron para exaltar os gozos da Virxe, 
apli cándose despois a Xes üs e os sa ntos. 
Existen moitos en castelán. 

8 F ITA, A. E FEHNÁN DEZ-GUEHHA, A., Recuer
dos de un. viaje a Santiago de Galicia. 
Madrid , 1880, pp. 45 e 46. 

9 Relación del viaje ele Ambrosio de Mora.les, 
el afio 15 72. Editada por el P. Flórez en 
Madrid , 1765, pp . 130 e 13 1. 

10 MAHIANA, J. DE, Historia General ele Espa
iía, Madrid , 1623, pp. 342 e 343 . e en 
Tractatus VII, tum. Hi.stori.cos, tum Tlieolo 
gicos, Coloni a, 1. 609, p. 2 1. 
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11 FLóREZ, E., Espa·ñ.a Sagrada ... , Madrid , 
1774, tomo III, pp. 40 7 e ss . 

l 2 Bibli oteca Nac io na l, Papeles clel Fondo 
Barbieri . e Corresponclenci.a musical, 
M adrid , 16 de agosto e 13 de sete mbro, 
1883, nº 14 1. 

13 TAFALL, S., Revista Ultreia , nº 13 e 1 7 
(192 0), a rtigo de 12 marzo de 1920 . 

14 WAGNER, P., D·ie Geséinge cler ]alwbsl-iturgie 
zu Sant·i.ago de Compostela aus den soge
n.cinte·1n Coi/ex Calixtinu.s, Friburgo 
(S uíza), 193 1. 

15 DAVID, P. , "É tucl es s ur le Livre de Sa int
] ac qu es", 81,dletin eles Etu.cles Portugai.ses 
(1 945 -1949). 

16 H 1 LEY, D., Tivo unn.ot-icecl pi.eces of 1neclieval 
'polyphony. Plcl'i.song a.nd Medieval ·1nusic. 
vo l. 1, nº 2. (1992), pp. 167- 173 . 

17 Por tra ta rse do D·wm. Pate·1Ja.núl-ias, o ca nto 
le pe regrin os má is ve ne rab le ele tóclo los 

séc u los, co nvirfa expoñ e r aquí os e rros e 
equivo cac ió ns que aíncl a pe rduran no 
séc u lo XXl. 

18 DfAZ Y DfAZ, M.C. , El Códice Calixtino ele 
la Catedral ele Santiago. Estudio cocl·icológi-

coy ele contenido, Santiago ele Compostela , 
1988, pp. 187- 195 . 

19 LóPEZ-CALO, ]., La música mecl·ieval en 
Galic-ia, A Coruña , Fundación Pedro 
Barri é ele la Maza, 1982, p. 35. 

20 SPAN KE , H ., "Fes tsc hrift für fran zosische 
Sprache uncl Lite ratur". Bel. LIV H e lft , 7-
8 (1931 ), pp. 401-405. 

2 1 PRADO, G ., Liber Sancti Iacobi. Coclex 
Cal·ixtimis. Música, tomo II , Santiago de 
Compostela, 1944. O texto fo¡ transcrito 
por Walte r Whitehi ll no primeiro tomo. 

22 MORALEJO, A. e t alli , Liber San.cti Iacobi, 
Coclex Calixtinus, tradución polos autores , 
Santiago el e Compostela , 1951 , p. 590, 
nota 6. 

23 GO ICOEC HEA AR RO NDO, E ., Rutas jacobeas. 
Historia. Arte. Caminos, Estella, 1971 , 
p. 105. 

24 Na miñ a obra in édita Mil Text;os y Mil Can
tos para M-i.l Afias ele ¡?eregrinac-ión jacobea 
por toda Euro¡?a trato dos oito e rros sobre o 
Diim Pa.te1Janúlias e Acl honorem Regis 
sumnú qu e aínda perduran (e se cantan) 
nes tes clous venerables cantos xacobeos. 
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O sornso das pedras 
Xesús Fraga 

Na Pascua de 1992, xunto con dous amigos, visitei Tánxer durante tres días. 
Chegamos unha mañá de sol no ferry de Alxeciras , devecendo por descubrir un ha 
cidade que nos engaiolara dende a lectura das novelas e relatos de Paul Bowles, 
un dos seus habitantes máis célebres e elusivos, e de quen por aqueles anos se 
dicía que habitaba unha casa anónima na medina. 

Viaxabamos lixeiros de equipaxe en dirección a unha casa da rúa da Liberda
de na que nos iamos aloxar: un dos meus compañeiros, profesor en Santiago, 
procuráralle un emprego de fotocopiador a un alumno marroquí que, <leste 
xeito, estiraba a súa bolsa para ampliar 
es tudos nunha institución, a Universida
de de Santiago, que xa preparaba as con
memoracións do seu quinto centenario. 
Oiramos marabillas da hospitalidade do 
país , pero as atencións que nos di spensou 
a familia daquel mozo, a quen eu nin 
sequera coñecía, superaron tódalas nosas 
expectativas. No que a eles atinxía, era
mos amigos do seu fillo , viñamos da cida
de na que el se estaba preparando para un 
futuro mellar e tratáronnos coma se fose
mos os seus irmáns. 

Na vivencia respirábase ese aire limpo 
que deseguida se asocia con aqueles que 
deron mellorado as súas condicións con 
moito esforzo, pero que non por iso deixaron a humildade no camiño. No salón, 
o teléfono e o televisor ocupaban un espacio preeminente e, enriba <les te último, 
o es tudiante sorría confiado dende un retrato a seus pais , que colocaran con 
orgullo un galano que o seu fillo lles enviara dende a súa cidade de adopción. Era 
unha figura do Apóstolo, ó lombo do seu cabalo na batalla, coa espada flamíxera 

E ntrerrúas 
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en alto sobre a súa cabeza, a piques de descargar a divina xustiza sobre os impí
os que se pros traban ante os cascos furiosos da súa montura . Todo o corumnto 
esta ba enm arcado nunha cuncha de vieira e bailado nunha pátina prateada que 
escin tilaba na cálida luz da temperá primavera tanxerina . 

Os tres ollamos en silencio o souven:ir qu e tantas veces viramos de paso polas 
rúas da zona vella compos telá, pero qu e alí, no mesmo salien te africano onde 
comezara no ano 7 11 a invasión musulm á, que infundiu nos guerreiros cristiáns 
a necesidade ele invocar a axuda apos tólica, deixo unos sumidos nun incómodo 
si lencio, a ta que un de nós dixo en voz alta o que os tres pensabamos : "Espe
remos que non se eleca ten de qu e é o matamouro s" . Dito is to , entrou o pai e, 
risofio, leva ntou co n orgullo o recordo que o universitario ll es regalara . "É do 
me u fili o; envióun olo dende Santiago . Es tamos contentos. Es tá ben alí" . Depo
sitou a c un cha con xeitifio encol do televisor e recuou un paso, coma se admi
rase unh a posible calida de ele fermos ura na peza: "E somos moi fe lices de qu e 
t ña amigos coma vós". Nós levamos a man ó corazón , malia non saberm os que 
dicir. Afnda eramos principiantes na enguedellada pero franca e tique ta marro
q uf da amizade. 



Aquela familia non reparara na condición el e matamouros ele Santiago, ou se Pegadas do tempo, 

realmente o fixeran , trocárana nunl1a inútil convención histórica. Para eles tratá- teste muños hu ma nos 

base clun agasallo do se u fi lio e a súa presenza enriba do televisor era unha lem-
branza sempre presente; o recordatorio ele quen , a través claquela figura , lles fala-
ba co agarimo do qu e se atopa lonxe, o mesmo que era capaz ele anular calquera 
xes to de violencia e convertelo nun transmisor de afecto . Tal era a capacidade do 
amor filia l, que lle conferira a unha fami lia tanxerina unha simbólica cidadanía 
compostelá, porque é sabido que unha cidade pasa a ser un pouquiño nosa cando 257 

amamos un dos seus habitantes. 

A memoria é un animal complexo qu e habita dentro de nós e os se us cos 
tumes res ultan imprevisibles. A pesar da es trañ eza experimentada aquela tarde 
en que pisei Tánxer pola primeira vez, non prevín que, pouco despois , me 
había sorprender de novo, coma quen re torna ós sabores da súa nenez ou abre 
a porta dun cuarto qu e abeirou o recendo dun tempo que se daba por perdido. 
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f\ luz do rccorclo, 
guía para a memoria 

Porque, ¡como o puidera esquecer! na mma propia casa se custodiaba outra 
peq uen a esc ultura de Santiago coa espada desenvaiñada, se cadra difere nte, 
p e ro qu e o pode r evocador da lembran za xa igualara co matamouros qu e aínda 
de be cabalga r so bre Tánxer. Con aquela figura en traba, sen o saber eu, Com
postela na miñ a casa, transform ando en compañeiro de xogos unh a p eza que 
algún día fora un regalo, ou quizais tam én un mudo testemuño daquela p ere
grin axe m as iva de 196 5, canelo na sos país , aíncla mozos , montaron en multitu
din a rio s a utobuses co propósito ele ga ñaren o xubileo, pía intención da que 

aíncla fa lan fotogra fías en sepia nas que desfil aban ante a catedral, precedidos 
por un es ta nd arte qu e procla mab a e n le tras ben gran des a s úa procedencia, e 
qu e logo h abe ría ele sum arse ó mar el e pancartas que inzou A Quintana , todo 
espírito e fachenda. 

Así é a capacicl acl e tran sform adora da memoria, que se concentra, entra e sae, 
di storsiona e m anipula a percepción que nos chega dende os obxectos nos que se 
seclimentou; un re trato clun universitario marroquí aspirando a vitaliclacle com
[ os te lá ou un grupo el e mozos (a adol escencia aínda non se inventara) ele inclu
m - nta ri a lambid a e medall a xubil ar sobre as lapelas. A esta incipiente colección 
t - rfall qu e enga clir out ra le mbranza fotográfica, case minúscula no seu tamaño 



e asediada polo esguecemento nas circunstancias da sC1a orü,e: a imaxe dun neno 
subido a un ha desas peguenas pon tes qu e salvan os es treitos es tantes de A Ferra
du ra, pa ntalóns curtos e sandalias, xersei de pico polo qu e asoman os longos e 
afiados colas dunha camisa de cadros, todo tan pasado de moda coma o marco 
q ue imitaba a un televisor antediluviano , entrañable na súa austera posibilidade 
de poder sintonizar en UHF e VHF: ámbalas can les sempre emitirían no futuro 
esa nos tálxica imaxe do pasa do , porgue a memoria non entende de tempos nin 
de idacl es, para ela existe só a aceirada morriña do qu e recorda ou imaxina. 
¿Podería ser ese home, o do sobretodo poeiren to , que re nguea co trípode ó lombo 
entre o parqu e e as camelias da praza de Fonseca, o autor daguel disparo ó lonxe? 
Por idade si, dende logo. E se se lle pres ta atención ó seu murcho repertorio de 
reberetes de corazóns para namorados e televisións para nenas buleb ules, confír
mase a participación da súa man no ac to de fixar so bre o papel o que a retina , ó 
cabo dos anos , esguece. 

A mi rada Fíxase, 

q ueda prend ida nas 

fe ndas das pedras 
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Dende a propia Ferradura tomous e outra imaxe para a lembranza : a vista das 
torres da ca tedral abrínclose ó Obracloiro, fl anqueadas pola ele Fonseca, na com
pafia do Pazo de Raxoi, o Hostal dos Reís Católicos, San Martifio Pinario, qu e se 
asoma, e un cacloiro granítico que racha coas leis da natureza para remontar as 
abas dese outeiro oculto no que un día se atoparon os restos do Apóstolo ou, por 
clicilo en palabras el e Álvaro Cunqueiro: "a Invención do Sepulcro ele Santiago". 
Sobre Cunqu eiro e tralos pasos dos seus paseos composteláns habemos volver, 
pero agora a memoria es tá enredada nesa panorámica monumental, no clobre sen
tido dos se us protagonistas e do se u formato: ese retrato de varios metros que 
presidía o café da estación de autobuses e que me gustaba contemplar en silen
c io algunha tard e ele verán calorosa, canelo xullo ou agosto aclquiren unha corpo
reiclacl e que se nos apega ó carpo e ós pensamentos. Non agardaba por un auto-
ar con nome de poetisa ou novelista, senón que clelongaba pracenteiramente o 

regreso, arralado entre o po que un ha luz incandescente convertía en láminas ati 
ns nn pcdrn gra ci as e gustand o o sabor primario cla auga refrescante, ó igual que un antigo 



peregrino se asearía e agardaría no Monte do Gozo o sinal do raiar do día que, por 
fin, lle había alumear a derradeira etapa. 

Di Julio Llamazares, e non sei se con el outros escritores, que os mellares 
momentos para arribar a unha cidade descofiecida son a mafiancifia e o lusco
fusco. Calquera destas fases fanlle xustiza a Santiago: as horas en que se toca 
a laudes e vésperas e o murmurio dun salmo sobe polos piares ata rebotar nas 
bóvedas, pero eu recoñezo que a min me aprace a chegada da tardiña , atrave
sando as rúas desertas, cando as barnbinelas apenas se moven entre as fiestras 
abertas, baixo o sol que dota á paisaxe dunha irrealidade que raía no espellis 
mo e fai arder o granito nunha pira barroca, tan acesa, tan inflamada de laba 
radas invisibles que parecen borrar a xeografía secreta e irregular dos ligues , 
e reprega sobre si mesmos o brión e os fentos que se abeiran nas físgoas á espe
ra da chuvisca do outono ou, se a sorte é favorable , dunha treboada de verán . 
Apráceme porque sei que a calixe é o anticipo dunha noite estrelada , fresca 
como prometen os canos das fontes que se aseñoran de calquera recuncho 
da cidade, aínda que non manen, coma a do Franco, que loce con decoro 
o seu ano 1850, testemuña dun lugar en que seica se leva moito tempo 
apagando sedes. 

Sombre iro e bordón 
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Hai poucos momentos así, propicios para a conversa, que se pode concretar 
sobre os chanzos que salva n en poucos metros o portón principal el e San Marti
ño Pi nario coa fac hada da Acibechería, onde a noite parece proxec tar sobre os 
aceira clos perfís da catedral unha película ele culto que ten como band a sonora 
os ecos meclievais clunha gaita á que alguén lle arrinca notas envellecidas baixo o 
arco do Pazo do arcebispo . Quizais el tamén permaneza insomne e atento á músi-

ca sen nome que o anónimo gaiteiro exec uta a través 
dos séculos, que se coa entre os corredores das es tan
cias , arti culacións e extensións dese complexo orga
nismo que é a catedral , poderosa en luz e fascinante 
nas somb ras, onde non só deambulan santos e profe
tas, almas ele peregrinos que se extraviaron ou simple
mente non cl esexan emprender o regreso, senón 
tamén animais de toda cas te e condición, dom ésticos 
ou salvaxes, cazados ou imaxi narios; iso non importa 
no reino da catedral que se bas ta a si mesma para 
mantera súa prole ben alimentada ele salmodias e aro
mas a incensario. Os meus favoritos, se mo preguntan , 
son as sereas ele dobre cola que -a tan só uns metros 
da Porta Santa, aberta es te ano para que se borren 
pecados ó cruzar as cruces qu e vixían a súa entrada
son o canto á condición bífida, ó qu e ten repartida a 
súa alma na balanza romana cloutro capitel románico 
e que pena entre ámbolos mundos sen atopar aco ugo 
en ningún . So espertan da peclra unha vez que enmu
cleceu o órgano de poderosos tubos, nos cales aínda 
quedan rastros das belicosas panxoliñas que compuxo 
hai catro séculos, en loor do Apóstolo , José de Vaque
dano, con refráns que chaman á batalla: "Guerra, gue

rra y al amia tocad soldados I el Santiago y a ellos dad 

ay ufanos I que ya huela y desciende desde lo alto / para 
262 Bordóns e cabazas hacer v-itorioso las lunas quartos''. "Vitar, vitar el trueno, vitar el rayo" , que co seu 

clamor consegue que o organistro que manexan a dúo dous dos anciáns da Apo
calipse no Pórtico da Gloria pareza o instrumento axeitado para un arrolo e non 
para o ruxiclo que antecede o xuízo en que todos nos deberemos medir. 

Coa apertura das súas portas regresa á catedral o incesante e babélico xentío , 
que bu sca entre os confes ionarios a palabra qu e lle prometa perdón na súa pro
pia lingua. Estraña cl os quedarían os nosos amigos tanxerinos ele escoitar o seu 



idioma, unha vez infiel, nas rúas compostelás, e habíanos divertir máis aínda a 
súa cara ó bateren cun cartel no que se anuncian clases para dominar a derbou 
ha ou percusión árabe, que de seguro sería un excelente acompañamento para o 
organistro , e mellor aínda corno fondo da gaita lánguid a. N unh a tarde é posible 
cazar no aire retrincos de conversas en inglés, ru so, alemán, portugués , franc és 
e, xaora, unh a chea de acentos españois e galegas , estes últimos en boca, por 
exemplo, das mull eres dos labregos que vin minutos 
antes na beiravía das principais estradas , onde ofre
cen carretillas acuguladas de grelos , esperando que 
algún dos veloces automobilistas se deteña e poña un 
pé no noso pasado agrícola , que á súa vez espera, 
coma un doce anacronismo, que o mundo bote o freo 
e rec upere o penetrante sabor da hortaliza, suavizado 
por un chorro de aceite virxe. Se caclra regresan ele 
fornecer as despensas e cociñas nas que se prepara
rán os caldos episcopais ou os xantares burgueses ou, 
aínda que é menos probable, poida que perman ezan 
nas di etas es tudiantís , onde eran o sustento de outro
ra, cando os universitarios non eran o principal obxec
tivo dos que anuncian comida preparada. Na memo
ria ele moitos revivirán as urxentes e nutricias visitas a 
Casa Manolo, aquel recuncho semiagochado no qu e 
o peto apenas sufría mingua. Non moi lonxe, fronte ó 
Arco de Mazarelos , que aínda fachendea da súa posi
ción defensiva baixo unh a perruca vexetal , abre aínda 
as súas portas o restaurante El Asesino. En Londres é 
posible beber no mesmo pub onde un día se refrescou 
Charles Dickens e en Santiago un pode pres umir de 
qu e sentou na mesma mesa en que Ramón Ma ría del 
Valle-Inclán se relambeu cunha gozosa colación. 

Unha ciclacle é, en boa medida, o qu e retrataron os seus escritores, ó igual ca 
nós, como di Gabriel García Márquez, non somos o que vivimos, senón o que 
lembramos. A litera tura foi xenerosa con Santiago e a ciclacle corresponcleulle; 
velaí es tá para probalo , a praza que honra na Quintana ós heroes do Batallón 
Literario. Coa cabeza inclinada baixo o peso ele semellante memoria é máis fác il 
desentrañar o feitizo que neste espacio engaiolou a Federico García Lorca , quen 
eli,-xiu a lingua galega para cantar a Compostela e renderlle homenaxe a Rosalía 
de Castro, do mesmo xeito que se amorean tributos chega clos de moi lonxe ós 
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se us pés na Ferradura. A ciclade é xenerosa, repito, e por iso recorda o paso como 
estuclante ele Luís Seoane, naqueles anos esperanzados nos que acudían con ilu
sión mozos coma Ánxel Fole, Luís Pimentel ou Álvaro Cunqueiro ó obradoiro ele 
impreso r el e Ánxel Casal, onde se es taba a fraguar o florecemento clunha litera
tura reves tida el e vangarcla e ele futuro , ata que a esmagou unha barbarie ele cami
sas azu is e negros correames, que tampouco respectou outro dos fillos sobran
ceiros da cidacl e, o arti sta Camilo Díaz Baliño, a quen non puicleron salvar das 
balas os minuciosos ex li.bri.s que anunciaban a propieclade dos libros de moitas 
bibli otecas eclesiais. 

Outra biblioteca, nes te caso a apeliclacla "de las buenas lecturas", ilustra a sim
biose do granito co papel en Compostela, e dende o seu escaparate proclama a 
bonclacle dos libros. N un ha tard e cal quera fa¡ gala do seu eclecticismo e detrás 
do se u cris tal aclivífi ase o lirismo de Martín Códax, un volume dos Cuentos del 

rfo 1 escara de D'Annunzio, asina clo por un antigo propietario da obra, non polo 
auto r, e o magnífi co Estudio en escarlata do admirado Arthur Conan Doyle. 

un ¡ue iro había torn ar anos cl espois para escribir o espírito da ciclade nos 
se us libros e cró ni cas, 6 igual qu e habían facer Camilo José Cela ou Gonzalo 
Torre nte Ball es ter. C unqueiro enxergaba Santiago dende o alto da súa equipaxe 
litera ria e as sC1as grosas lentes qu e Ile proporcionaban unha ollada inédita e sin
gular: onde os demais viamos o po do Camifio, el adiviñaba os versos dun roman
ce de amores malfadados como Romeo e Xulieta; seguía o rons el da viúva de Bath 
dend e os Cantos de Canterbury ele Chaucer na súa peregrinaxe e demorábase na 
carball eira el e Santa Susana a comer un polbo de Arousa, escoitar ós feirantes e 
aspirar o cheiro do ga nclo e das árbores. El seguiu os seus pasos e eu púxenme na 
senda dos se us, guiado pola fotografía que lle tirou Magar ós pés do reí David na 
fac hada das Praterías; unha homenaxe ás raíces do seu mundo mítico e o reco
fi ecemento de que a fantasía é máis poderosa cá realidade. El era quen ele escoi
tar as notas que a personaxe bíblica arrincaba da súa fídula , porque, nas súas 
palabras: "aquí a peclra canta". A súa man clereita está pausada sobre a esquina 
inferior esquerda do relevo, agochando parte do traballo do canteiro e, coñecen
do a C unqueiro , non podía ser un xesto casual. Efectivamente, ós pés do rei 
mC1sico , na base da arcada que confirma a súa condición rexia , atópanse as tes
tas de dous seres indeterminados, pero el e clara adscrición á familia das serpes 
ou dos clragóns , clous animais tirados el e calquera bestiario dos que frecuentaba 
o escritor. Afeito como el es taba a es ta fauna fantástica, tiñ a confianza abonda 
como para pousar a súa man nas proximidades de fauces tan arrepiantes. Outro 
non se tería atrevido. 



Se cadra polo feíto de que está fundada sobre un mito, é imposible reducir a 
Santiago a antropomorfismos e moito menos a metáforas de ascendencia natural. 
Inténteno . Pofian a proba o seu maxín . Es tarán inspirados, dominarán a lingua
xe, tratarán ele insuflar un hálito poético á lembranza que levarán da ciclacle, pero 
será un ensaio frustrado , non só porque unha fantasía (ou talvez non ) se apro
piase da realidade para, nunha hábil artimafia, facer máis duro o labor de separar 
a lenda do que non o é . Que importa, se cada recordo que se sedim enta no noso 
interior, acabará por se converter mm sofio sofiado e por despoxarse das áridas 
roupaxes do cotián. É imposible tamén porque Santiago suma a maior concen
tración de emocións imaxinables. Cada viaxeiro, cada peregrino , cada turista oca
sional aspirar a saír do baleiro da súa casa e a encherse durante a anclaina, pero 
é aquí onde pousa a súa carga, para regresar liberado do seu las tre, aíncla que ás 
veces, sen se apercibir, portando unha equipaxe de volta de influxo prolongado: 
a memoria de Santiago . 

Entre tantas definicións que se acufiaron para se referir a Santiago de Com
postela hai unha especialmente fermosa que cualifica a cidade de rosa de peclra, 
cuxas raíces se afonden no fértil sartego do Apóstolo para emerxer con delica
deza vexetal, velaífia na súa presenza pero invariable ante o paso do tempo, por
que é do propio tempo do que se alimenta. É fermos a, a fe, pero como tódalas 
demais , dunha fermosura inútil , algo no que si se lle fai xustiza á comparanza 
coa rosa. Sexan como sexan, as palabras sempre perderán contra Santiago. Así 
e todo , ¿que íamos facer sen elas? E fácil sentirse enmudecido pola presenza da 
cidade, tamén cando se está lonxe dela. Se ternos pisado as súas rúas e sentido 
as súas campás, se nela vive alguén a quen amamos, ha formar parte definitiva 
de nós. As nosas lembranzas serán coma esas pequenas pecifias de pedra que 
forman a base coa que a ala oeste de San Martifio Pinario consegue niverlarse 
sobre a costa que debuxa a Travesa das Dúas Portas. Aínda se intúe na st'.'ia 
forma curva a súa pertenza anterior a un pórtico, románico posiblemente , pero 
nalgún momento foron arrincadas do seu lugar, e o destino, ou se cadra a man 
do propio Apóstolo, reservoulles a función máis humilde de baseamento case 
anónimo. Velaí es tán: sete, oito , nove, as máis coa curva do arco cara arriba, 
coas súas catro orixinais flore s románicas mutiladas e reducidas a <lúas, o que 
es trafiamente as dota dunha especie de sorriso polo que asoman a herba e os 
fentos. Así son as nosas lembranzas : angulosas e cheas de esplendor, como talla
das pola man do canteiro que as cicela en granito , sentenciadas a buligar e a 
afundirse, pero non sen un propósito xusto , porque son o alicerce de todo aqui
lo no que nos irnos convertendo , e ó final a erosión acabará por reducilas a po , 
igual ca a nós. 
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"LÉMPERCAM" 
Mercedes Rozas 

As palabras poden ter unh a autonomía vital fóra dunh a frase cando se sitúan nun 
contexto artístico . A conexión entre "mundo-vida-arti sta-arte" fo¡ convocada , en 
1919, por Kurt Schwitters nun único termo: "Merz". En só catro letras, o autor 
expresaba a liberación trala guerra, falaba da vida despois da morte; tamén era 
unh a maneira irónica de rebelarse ante unha liberdade condicionada e unh a dia
léctica ameazada. O artista, nunha pirueta aínda máis indisciplinada , chegou a 
compilar na palabra "Y" das súas colaxes a traxedia e desesperación dunh a etapa 
de entreguerras . As mensaxes , asociadas ós seus recortes de xornais, madeiras e 
obxectos encontrados, acabaron representando a válvula de saída ante o caos; un 
simboli smo que deixaba en evidencia a vinculación entre a vida e a arte que pre
conizaban os dadaís tas. 

Xes ús Carballido ten un aqu el por inventar novos vocá bulos para afiliar ás 
súas obras. Dende hai anos os "Seica" sérvenlle de tes temufio de múltiples com
plicidades creativas qu e se encheron de selos vellos en so bres sen enderezo, de 
fotografías de cor sepia con imaxes desaparecidas, de carameleiros sen carame
los e reloxos que hai tempo que deixaron de marcar as horas. É coma se en cada 
creación se empefi ase en integrar a ausencia, obrigand o a memoria a recuperar 
o perdido. 

As lembranzas tamén son memoria . O azar provoca a aparición de moitas evo
cacións que conforman as sC1 as pezas. Sen ese elemento cas ual do imprevisto , 
imprescindible tanto para surrealistas coma para dadaís tas, a creación estaría 
fa lta de enerxía, entraría en contacto coa razón , e a razón, é sabido, pertence máis 
ó dogmatismo obxec tivo qu e á arte. Os recursos materiais, ti ra dos da propia expe
riencia, son os compofientes poéticos que nos fan recuar a tempos e espazos dife
ren tes. A capacidade de situ ación arrás tranos por igual á etapa de posguerra fra n-
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quista , ás tribos do Amazonas , á nenez, ó momento cotián, ó recordo do Cami
ño ... Nas súas propostas, sobre todo nos seus debuxos e colaxes, as caligrafías 
compoñen fondos esnaquizados que deixan entrever unha filosofía de denuncia 
que ironiza sobre o trivial e se compromete ante o grave e transcendental. 

Ante unha intervención programada para esta exposición, Xesús Carballido 
decidiu que subverter de novo as palabras, entrelazándoas co obxecto artístico, 
pode ser, coma no seu día para Schwitters, un xeito de liberación. "Lémpercam" 
é a articulación de varias voces, lembranza, peregrino e canúño, reunidas nunha 
soa. A es tratexia é recuperar "a alma" das cousas a través dunha mirada subxec
tiva , procurándolles novos significados. O recordo do camiñante , cimentado na 
tradición el e séculos de peregrinación e , tamén, pola última mercadotecnia, 
mC1cl ase para construír un mundo poético dentro dunha instalación contemporá
nea. Pero aquí a representación é a metáfora dun Camiño que non só leva a Com
postela, xa qu e as súas metas son moitas; mellor, poden ser todas. 

Os anacos el e Camiño que xorden nesta intervención fórmanse de residuos 
re u¡ rados dunha presenza pasada para unha simboloxía temporal presente que 
inte rpr ta a hi storia dos camiñantes a través dos obxectos. O humano é descifra
do co rn o r cordo en peq uenos detalles sobre area , e o espiritual magnificado na 
noite de es trelas dunha Vía Láctea que atravesa tempos e espazos . Aquela con
cepción medieval de distinguir entre o terrea! e o divino, esgrimida logo na poe
sía de Dante e na pintura de Miguel Anxo ou de El Greco, logra un encontro qui
mérico nunha obra do século XXI. 
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Viñateiras 

Mora les 

1717 

Prata 

Insc ri ción: ESTE PLATº I 
BTNAJEHAS, SON DELA CAPA 
DE SAN l\II IGL ADJVIIN ISTAºH 
EL SR REXOR D IVAN, 
ANTONIO GARCIA ANNO DE 1717 

Sa nti ago ele Compostela, igrexa parroquial 
ele Sa n Miguel dos Agros 

Cáliz 

Ygnac io Noboa (?) , escola compostelá 

Ca. 1731 

1 ra ta 

l. raLe iro: Y.NO 

Contraste: Antonio Sa n l\!Iamecl 

lnsc ri ción: DIOLE EL YLLMO 
SOR DN JOSEPH DE YERMO 
Y SANTIBAÑEZ ARBPO Y 
SOR DE STO 

Santiago ele Compostela, Museo ele Arte 
Sacro ele Sa nta María a Real ele Sar 

Relicario de santa Bárbara 

Escola compostelá 

173 4 

Prata 

Inscrición: HIZOSE AÑO D 1734. 
ES DE LA COFRADA D STA BARBARA 
D LA CIUD D STO. HEVERSSO. 
Reliquia de STA Bá rbara VYM 

Santiago de Compostela, confraría de 
Santa Bárbara, igrexa parroq uial de Sa nta 
María do Ca miño 

Cáliz da congregación 
de San Antonio Abad 

Escola compostelá 

174 1 

Prata 

Inscrición: ESTE, CALIS, LO DIO, DN 
BICENTE, FELIS, CALDERON, A LA 
CONGREGACIÓN, DE, SN ANTº ABAD 
POR SU DEVOCIÓN. ANO DE 1741. 

Santiago de Compostela, igrexa parroquial 
de San Bieito do Campo 

Bandexa de peregrino 

Escola salmantina 

Primeira metade do séc ulo /...'VIII 

Prata 

Santiago de Compostela, Tesouro da Catedral 

Cáliz da confraría de San Roque 
e patena 

Escola compostelá 

Último terzo do século XVIII 

Prata 

Inscrición: Este cáliz diole María 
Feman de .. . viuda del finado .. . por su devo
ción a ... 

ES Dª COFR° _ Sn ROQUE DE SANTº 

Santiago de Compostela, igrexa parroquial 
de San Miguel dos Agros 

Naveta 

Escola compostelá 

Último terzo do século XVIII 

Prata 

Santiago de Compostela, igrexa parroquial 
de Santa María do Camiño 



Sacras 

Último terzo do século XVIII 

Prata 

Santiago de Compostela, 
igrexa parroquial de 
San Bieito do Campo 

Cáliz 

José de Noboa, escala compostelá 

1799 

Prata sobredourada e na súa cor 

Inscrición: FABRICA DE SAR 
ANO DE 1799 

Santiago de Compostela, 
Museo ele Arte Sacro de Santa María a 
Real de Sar 

Ostensorio 

José de Noboa, escala compostelá 

1801 

Prata sobreclouracla 

Santiago de Compostela, Museo de Arte 
Sacro ele Santa María a Real de Sar 

Placa de mordomía do Santísimo 

Primeiro terzo do século XIX 

Prata e prata sobreclourada 

Inscrición: Diola D. Cayetano Lerin 
Bracamonte Caballero de el Orden 
de Santiago y canónigo de Sta Yglesia , 
siendo Mayordomo de esta parroquia 
en el año 1806 

Santiago de Compostela, igrexa parroquial 
de San Miguel dos Agros 

Cruz procesional 

Antonio García Canda! 

Primeiro terzo do século XIX 

Prata e prata sobredourada 

Santiago ele Compostela, 
igrexa parroquial de San Miguel dos Agros 

Cáliz e patena do maiordomo 
D. Juan de los Reyes 

1828 

Prata 

Santiago ele Compostela, 
capela xeral de Ánimas 

Ostensorio 

Antonio Reboredo, 
escala compostelá 

Segundo cuarto do século XIX 

Prata sobredourada e na súa cor 

Inscrición: ND 

Santiago de Compostela, 
igrexa parroquial de Santa María do 
Camiño 

Naveta 

Antonio Reboredo, 
escala compostelá 

Segundo cuarto clo século XIX 

Prata 

Inscrición: CAPYLLA GENL 
DE ANIMAS DE SANTO ANO DE 1827 

Santiago ele Compostela, 
igrexa parroquial de San Bieito do Campo 
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Cruz de guión (Cruz de Santiago) 

Escola compos telá 

Segundo terzo do séc ulo XIX 

Pra ta 

Sa ntiago ele Compostela, 
Museo ele San Martiño Pinario 

Incensario 

Escola compos telá 

Mediados do século XIX 

Pra ta 

Contras te: Antonio García 

anti ago el Compos tela, 
M u seo el Arte Sacro el e 

anta María a Real de Sar 

Cáliz e patena 

José Losada, escola compos telá 

Terceiro cuarto do século XIX 

Pra ta 

Sa ntiago el e Compostela, 
capela xeral ele Ánimas 

Vinateiras 

José Losada (?), escola compostelá 

Terceiro cuarto do século XIX 

Pra ta 

Sa ntiago el e Compos tela, igrexa parroquial 
el e San Bieito do Campo 

Incensario 

Escola compos telá 

Último terzo do século XIX 

Prata 

Santiago ele Compostela, igrexa parroquial 
ele Santa María do Cami ño 

Bandexa en forma de vieira 

Ricardo Martínez C ostoya, 
escola compos telá 

Último terzo do século XIX 

Pra ta 

Punzó n: R / MARTI NEZ (autor); 
11 D (ley) 

Sa ntiago el e C ompostela, 
Colección visitable el e 
San M artiño Pinario 

Cruz de guión 

1879 

Pra ta 

Inscrición: SE HIZO SIENDO 
TES ORERO D. ANTONIO SEIJAS 
AÑ O 1879 

Santiago ele Compostela, 
igrexa parroquial de 
San Miguel dos Agros 

Santiago peregrino 

Ricardo Martínez C ostoya, 
escola compostelá 

1890 

Prata 

Sa nti ago de C ompostela, 
Tesauro da Catedral 

Dintel das cen doncelas 

Fernando Maye r 

1999 

Prata e acibeche 

Sa ntiago el e Compostela, 
xoiería Mayer 



Cuncha esmoleira 

Julio Lado Martínez 

2000 

Prata 

Santiago de Compostela, 
ourivería e pratería Lado 

ACIBECHE 

Cuncha vieira 

Século XIV 

Acibeche 

Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan 

Santiago peregrino 

Segundo terzo do século XVI 

Acibeche 

Madrid , Instituto de Valencia de Don Juan 

Conta de rosario 

Século XVI 

Acibeche 

Museo de Pontevedra 

Conta de rosario 

Século XVI 

Acibeche 

M useo de Pontevedra 

Medallón 

Século XVII 

Acibeche 

M useo de Pontevedra 

Figa 

Século >..'VII 

Acibeche 

Museo de Pontevedra 

Cabeza de Santiago peregrino 

Séculos XIX-XX 

Acibeche 

Museo de Ponteveclra 

Santiago Apóstolo do deán 
Portela Pazos 

Enrique Mayer 

1930 

Acibeche e prata 

Santiago ele Compostela, Museo da 
Catedral 

Santiago peregrino con doante ó pé 

Cronoloxía sen determinar 

Acibeche e macleira 

Museo ele Pontevedra 

Vieira con Santiago peregrino 

Cronoloxía sen determinar 

Acibeche 

Museo ele Ponteveclra 

COLECCIÓN IGLESIAS DÍAZ DE ÜLLOA 

Brazaleira con 1 7 colgantes 

Séculos XVII-XVIII 

Prata 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 
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Rosario penitente 

Séc ulo XVIII-XIX 

Acibeche, cobre, ferro 

Sa ntiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Almafí con figura de Santiago 

Primeira metacl e do século XIX 

Almafí po li cromado e madeira 

Sa ntiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz el e Ulloa 

Colgantes de vieira 

éculos XIX-XX 

Prata e acibeche 

antiago el e Compostela 

olección Iglesias Díaz el e Ulloa 

Pulseira con vieiras 

Segunda metade do século XIX 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Figas 

Segunda metade do século XIX 

Acibeche 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Medalla con Cruz de Santiago 
e imaxe da Virxe 

Segunda metade do século XIX -
primeira do XX 

Pra ta 

Santiago ele Compostela 

Colecc ión Iglesias Díaz de Ulloa 

Pulseira con imaxe do Apóstolo 
Santiago sedente 

Segunda metade do século XIX -
primeira do XX 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Colgantes de Santiago 

Segunda metade do século XIX -
mediados do XX 

Prata 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Colgante con rosario de dedo 
con Cruz de Santiago 

Comezos do século XX 

Prata 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Acendedor con vieira 

Primeiro terzo do século XX 

Latón prateado 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Colgante con filigrana e 
Cruz de Santiago 

Primeiro terzo do século XX 

Prata e esmalte 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Colgante con Cruz de Santiago 

Primeiro terzo do século XX 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 



Pulseira con motivos xacobeos 

Primeiro terzo do século XX 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Santiago Apóstolo 

Ricardo Posse 

Primeira metade do século XX 

Acibeche 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

San Marcos 

Primeira metade do século XX 

Acibeche 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Molde de Santiago a cabalo 

Primeira metade do século XX 

Madeira de buxo 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Santiago peregrino con bordón e libro 

Primeira metade do século XX 
(sobre modelo do século XVIII) 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Colgante con vieira de marfil 

Primeira metade do século XX 

Almafí 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Colgante da arquiconfraría 
do Apóstolo Santiago 

Primeira metade do século XX 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Relicario con pedras da Porta Santa 
e busto do Apóstolo 

Primeira metade do século XX 

Prata e coral 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Insignia de aviación con vieira, 
Cruz de Santiago e Coroa Real. 

Primeira metade do século XX 

Prata e esmalte 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Insignia con Cruz de Santiago 

Primeira metade do século XX 

Prata dourada 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Insignia con Cruz de Santiago 

Primeira metade do século XX 

Prata e esmalte 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Insignia con Cruz de Santiago 
sobre o esc udo de Galicia 

Primeira metade do séc ulo XX 

Prata e esmalte 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 
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Insignias de Santiago 

Primeira metacl e do século XX 

Prata 
Sa ntiago el e Compostela 

Colecc ión Iglesias Díaz ele Ulloa 

Insignias con Cruz de Santiago 

Primeira metacle do século XX 
Prata e esmalte 

Sa ntiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz el e Ulloa 

Santiago Ap óstolo sedente lenclo 

Mira nda pa i 

1930-40 
Acil ec he 

anti ago el e Compostela 

ol cc i n Igle ias Díaz el e Ulloa 

Cadea e colgante co busto 
do apóstolo Santiago e cruz 

1944 

Pra ta 
Santiago ele Compostela 
Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Lámina de lousa con vista da catedral 
de Santiago 

Ricardo Posse 

1940-50 

Lo usa 

Santiago ele Compostela 
Colección Iglesias Díaz de Ulloa 

Santiago peregrino 

Marcelino Pena 

1940-50 
Lousa policromada 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Cabaza decorada co itinerario 
da peregrinación a Santiago 

Miranda filio 

1950 

Óleo 

Sa ntiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz el e Ulloa 

Santiago Apóstolo 

Cas tor Lata 

1950-60 

Acibeche 

Santiago el e Compostela 

Colección Iglesias Díaz el e Ulloa 

Cordobán 

1950-60 

Coiro repuxado 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Colgantes con clobre vieira 

1965 

Prata 

Santiago de Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Colgante da Porta Santa 
sobre Cruz de Santiago 

1965 

Pra ta 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

Campá con Santiago peregrino 

1965 

Calamina prateacla 

Santiago ele Compostela 

Colección Iglesias Díaz de Ulloa 



Moedas do Ano Santo 

1971 

Pra ta clouracla 

Santiago el e Compostela 

Colección Iglesias Díaz ele Ulloa 

ESTAMPAS 

Santiago apóstolo 

Jacob Faber 

Ca. 1540 

Gravado en macleira 

Niecl errheinisches Museum für 
Volkskuncle uncl Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Santiago e san Cristovo 

Michel Faulte, Reino Franco 

Primeira metade do século XVII 

Gravado en cobre sobre papel 

Nieclerrheinisches Museum für 
Volkskuncle und Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Santiago apóstolo e peregrino 

Século A.'VII 

Gravado coloreado en cobre sobre pergamino 

Niederrheinisches Museurn fi.ir 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Santiago Pai peregrino 

C hristian de Boudt, Anveres 

Ca. 1700 

Gravado coloreado en cobre sobre papel 

Nieclerrheinisches Museum für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Santiago mártir e evanxelista 

Gez. Von Gottfriecl Bernhard Gotz 

Século A.'VIII 

Gravado en cobre sobre papel 

Niecl errheinisches Museum für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e . V. Kevelaer 

St. lacque 

Século XVIII 

Gravado en cobre sobre papel 

Niederrheinisches Museum für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Peregrinamur a Domino 

J. X. Glauber (1740-1830), Augsburgo 

Gravado en cobre sobre papel 

Niederrheinisches Museum für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e . V. Kevelaer 

Santiago e san Xoán 

Segunda metade do século A.'VIII 

Gravado en cobre sobre papel 

Niederrheinisches Museurn für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

A Virxe e Santiago o Maior 
no ceo 

1760-80 

Gravado en cobre sobre papel 

Niederrheinisches Museurn für 
Volkskunde und Kulturgeschichte 
e . V. Kevelaer 
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Santiago Apóstolo e p eregrino 

Finais do século )\'VIII 

Auga cla sobre pergam eo, punzado 
e gravado 

N iecl errheini sches M useum flir 
Vo lkskuncle uncl Ku lturgeschichte 
e. V. Keve laer 

Santiago Apóstolo e p eregrino 

Finais do século XVIII 

Ac uarela base gravada 

N iederrheini sches Museum flir 
Vo lkskuncle uncl Kulturgeschichte 
c. \!. Keve lae r 

a nti ago com o sa nto ele peregrinación 

' l. 1800 

ravaclo colorea lo en cobre sobre papel 

Niecl errhe inisches Museum flir 
Volkskuncle uncl Kulturgeschichte 
e. V Kevelaer 

Santiago como santo 
ele p eregrinación. Praga 

1825 

Litografía en cor sobre fondo punzonaclo 

Niederrheinisches Museum flir 
Volkskuncle uncl Kulturgeschichte 
e. V. Kevelaer 

Santiago apóstolo e peregrino 

Ca. 1880 

Gravado sobre aceiro en papel 

Nieclerrheinisches Museum für 
Vo lkskuncle uncl Kulturgeschichte 
e. V Kevelaer 

LIBROS 

Historia y descripción arqueológica de 
la basílica compostelana 

Zepeclano y Carnero, José Mª (1806-1877) 

1870 

Lugo. Imprenta el e Soto Freire 

Santiago el e Compostela, 
Biblioteca Xeral Universitaria 

Santiago, ]erusalem, Roma: 
diario de una peregrinación a 
estos y otros santos lugares de España, 
Francia, Egipto, Palestina, 
Siria e Italia, en el año 
del jubileo universal de 1 8 7 5 

Fernánclez Sánchez, José Mª 
(ca. 1840-1 903) 

1880-1 882 

Santiago el e Compostela. 
Imprenta do Bole tín Eclesiástico, 3 vols., 
vols. 2-3 publicados na Imprenta 
do Seminario Conciliar 

Santiago ele Compostela, 
Biblioteca Xeral Universitaria 

Guía de Santiago y sus alrededores 

Fernánelez Sánchez, José M ª 

1885 

Santiago ele Compostela . 
Imprenta do Seminario Conciliar 

Santiago ele Compostela, 
Biblioteca Xeral Universitaria 

Monumentos antiguos de la Iglesia 
Compostelana 

P. Fita, Fielel (1831-1918) e López 
Ferreiro, Antonio 



1885 

Santiago de Compostela. Imprenta de 
Jesús L. Alende 

Santiago de Compostela, Biblioteca do 
convento de San Francisco 

SE LOS 

Apóstolo Santiago 

Ano Xubilar Compostelán 

1937 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Fachada da catedral de Santiago 
de Compostela 

Ano Xubilar Compostelán 

1937 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Pórtico da Gloria da catedral 
de Santiago ele Compostela 

Ano Xubilar Compostelán 

1937 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Imaxe do Apóstolo Santiago 
da capela das Reliquias 
da catedral de Santiago 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

lmaxe do apóstolo Santiago 
do altar maior da catedral 
de Santiago 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Botafumeiro 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección de Filateli a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Capitel do Pórtico da Gloria 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

lmaxe do Apóstolo Santiago 
do parteluz do 
Pórtico da Gloria 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Capitel da Santísima 
Trinclade da catedral 
de Santiago 

Ano Santo Compostelán 

1943 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 
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Urna apostólica 

Ano Sa nto Compostelán 

1943 

Madrid , Correos. 
Dirección el e Filate li a. 
Museo Posta l e Telegráfico 

Porta Santa da catedral 
de Santiago 

Ano Sa nto Compostelán 

1943 

l\llacl ricl , Correos . 
Dirección ele Fi late lia. 

l u seo Postal e Telegráfico 

Fac hada da catedral pala Praza do 
Obrado ira 

Ano anta om¡ oste lán 

1943 

Madrid , Correos. 
Dir cc ión el e Fil ate li a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Apóstolo Santiago. Detalle do Pórtico 
da G loria 

Ano Santo Compostelán 

1954 

Madrid , Correos. 
Dirección el e Fi latelia. 
Mu seo Postal e Telegráfi co 

Catedral de Santiago de Compostela 

Ano anta Compostelán 

1954 

Madrid , Correos. 
Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Pórtico da Gloria 

VII exposición El Arte Román.i.co 

1961 

Madrid , Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegrá fi co 

Santiago apóstolo 

Ano Santo Compostelán 

1965 

Madrid , Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Peregrino 

Ano Santo Compostelán 

1965 

Madrid, Correos. Dirección el e Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Rutas Xacobeas Europeas 

Ano Santo Compostelán. Serie I 

197 1 

Madrid , Correos . Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Santa Bríxida Vadstena de Suecia 

Ano Santo Compostelán. Serie 1 

1971 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Torre de Saint Jacques de París 

Ano Santo Compostelán. Serie I 

1971 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 



Santiago no altar de Pístoia (Italia) 

Ano Santo Compostelán. Serie I 

1971 

Madrid , Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Catedral de San David (Gran Bretaña) 

Ano Santo Compostelán. Serie I 

197 1 

Madrid, Correos. Dirección de Filateli a. 
M useo Postal e Telegráfico 

Arqueta de Carlomagno na catedral 
de Aquisgrán (Alemaña) 

Ano Santo Compos telán. Serie I 

197 1 

Madrid, Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Mapa das Rutas Xacobeas 
de España 
Ano Santo Compos telán. Serie II 

197 1 

Madrid, Correos. 
Dirección de Fi latelia. 
M useo Postal e Telegráfi co 

Relevo do Hospital del Rey 
en Burgos 

Ano Santo Compostelán. Serie II 

1971 

Madrid, Correos. 
Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Catedral de Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja) 

Ano Santo Compostelán. Serie II 

1971 

Madrid , Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Claustro de Santa María la Real , 
Nájera (La Rioja) 

Ano Santo Compostelán. Serie II 

1971 

Madrid , Correos. 
Dirección de Filateli a. 
Museo Posta l e Te legráfico 

Iglesia del Crucifijo, 
Puente la Reina (Navarra) 

Ano Santo Compos telán. Serie II 

1971 

Madrid , Correos . 
Dirección de Fi late li a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Igrexa románica de Eunate (Navarra) 

Ano Santo Composte lán. Serie II 

197 1 

Madrid, Correos. 
Dirección de Filateli a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Cruz de Roncesvalles (Navarra) 

Ano Santo Compos telán. Serie II 

1971 

Madrid , Correos. 
Dirección de Filateli a. 
M useo Postal e Telegráfico 
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Catedral de Santiago 

Ano Sa nto Compostelán. Serie III 

197 1 

Madrid , Correos . Dirección de F il ateli a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Peregrino 

Ano Sa nto Compostelán. Serie II1 

197 1 

Madrid , Correos . Direcc ión el e Fi latelia. 
Mu seo Pos tal e Te legráfico 

Catedra l de Lugo 

Ano Sa nto Compos te lán. Seri e III 

197 1 

!Vla !ri el , a rreos . Direcc ión de F il ateli a. 
Mu seo l os tal e Telegráfi co 

Igrexa de Vilafranca do Bierzo 
(León ) 

Ano Sa nto Compostelán. Serie IlI 

197 1 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Pos tal e Telegráfi co 

Catedral de As torga (León) 

Ano Santo Compostelán. Seri e IlI 

197 1 

Madrid, Correos . Dirección el e Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Hostal de San Marcos 
(León ) 

Ano Santo Compostelán. Serie IlI 

197 1 

Mad rid , Correos . Dirección el e Filate li a. 
Mu seo Postal e Telegráfi co 

lgrexa de San Tirso, Sahún (León) 

Ano Santo Compostelán. Serie IlI 

197 1 
Madrid , Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

lgrexa de San Martín de Frómista 
(Palencia) 

Ano Santo Compostelán. Serie III 

1971 
Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Virxe Peregrina de Ponteveclra 

Ano Santo Compostelán 

1976 
Madrid , Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Ilustración do Códice Calixtino 

Ano Santo Compostelán 

1982 
Madrid, Correos. Dirección de Filate lia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Translación do corpo de Santiago 
a Galicia dende Palestina 

Ano Santo Xacobeo 

1993 
Madrid, Correos . Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Descubrimento da tumba por 
Teodomiro, bispo de lria Flavia 

Ano Santo Xacobeo 

1993 
Madrid , Correos . Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 



Santiago cabaleiro e guerreiro 

Ano Santo Xacobeo 

1993 

Madrid, Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Caras con ollas de asombro 

Compostela'93 

Díaz Pardo 

1993 

Madrid, Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Figura sentada 

Compostela'93 

E ugenio Granell 

1993 

Madrid , Correos. 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Plano da cidade de Santiago 
de Compostela 

Compostela'93 

1993 

Madrid, Correos . 
Dirección de Filatelia. 
M useo Postal e Telegráfico 

Camiño de Santiago 

Bens C ultu rais e Naturais 
Patrimonio Mundial da Humanidade 

1995 

Madrid, Correos . 
Dirección ele F il atelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Anagrama 

Xacobeo 99 

Luís Carballo 

1998 

Madrid , Correos . 
Dirección el e Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Cruceiro de Paradela (Lugo) 

Ano Santo Compostelán Xacobeo 99 

1999 

Madrid , Correos . 
Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Tímpano da portada da igrexa de 
Santiago, Sangüesa (Navarra) 

Ano Santo Compos telán Xacobeo 99 

1999 

Madrid, Correos . 
Dirección de Filatelia. 
M useo Posta l e Telegráfico 

Cruceiro e ponte de Cizur sobre o río 
Sadar en Pamplona (Navarra) 

Ano Santo Compostelán Xacobeo 99 

1999 

Madrid, Correos . 
Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Rolo Xurisdicional de Boadilla del 
Camino (Palencia) 

Ano Santo Compos telán Xacobeo 99 

1999 

Madrid, Correos. 
Dirección de Fi latelia. 
Museo Posta l e Telegráfico 

287 



288 

O Camiño de San tiago 

Correspondencia Epistolar Escolar 

2000 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Reixa de Santa María de Iguacel 
do M useo Diocesano de Jaca (Huesca) 

Hománico arago nés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección ele Filatelia. 
Mus o Postal e Telegráfico 

Biblia románica da catedral 
de H u esca. M useo Arqueológico 
Nac ional (Madrid) 

Homfo i o aragonés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Posta l e Telegráfico 

Apóstolos do conxunto mural da 
ábsida da igrexa de San Ju an Bautista 
de Rues ta, con servados no Mu seo 
Diocesano de Jaca (Hu esca) 

Románico aragonés 

2004 

i\/Iad1id , Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Claustro do mosteiro Viejo de 
San Juan de la Peña 

Románico aragonés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección de Fi late lia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Diñeiro xaqués. Século XI 

Románico aragonés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 

Capitel da igrexa de Santiago de Jaca, 
procedente do claustro da catedral 

Románico aragonés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección de Filatelia. 
Museo Pos tal e Telegráfico 

Detalle do sartego de doña Sancha, 
mosteiro de Ben edictinas de Jaca 
(Hu esca) 

Románico aragonés 

2004 

Madrid, Correos. Dirección de Filateli a. 
Museo Postal e Telegráfico 

Detalle do Cris to Crucificado da 
catedral de Jaca, conservado no seu 
Museo Diocesano 

Románico aragonés 

2004 

Madrid, Correos . Dirección de Filatelia. 
Museo Postal e Telegráfico 



POSTAIS 

Rúa do Vilar 

Madrid: Grafos 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Pol , 
¡yi useo do Pobo Galego 

Rúa do Vilar 

L. Roisin 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Pol , 
Museo do Pobo Galego 

Rúa do Vilar 

Madrid: Fototipia de Hauser e Menet 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Pol, 
Museo do Pobo Galego 

Rúa Nova 

Barcelona: Fototipia Thomas 

Santiago ele Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Pol, 
Museo do Pobo Galego 

Rúa Nova. lgrexa de Salomé 

Madrid: Gráfi cas Villarroca 

Santiago de Compos tela 

Colección Uxío el e la Riva Pol , 
Museo do Pobo Galego 

Vía Sacra 

Zaragoza : Ediciones Artigot 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Pol, 
Museo do Pobo Galego 

Arco do Pazo arcebispal 
dende a Praza do Obradoiro 

Madrid: Heliotipia de Kallmeyer e Ga utier 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío ele la Ri va Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Praza de Praterías-Praza de Martín 
Herrera 

Ksado 

Santiago de Compos tela 

Colección Uxío el e la Riva Pol, 
M useo do Pobo Galego 

Ponte das Praterías e 
Casa do Cabildo 

Madrid: Heliotipia de Kallmeyer e Ga utier 

Santiago de Compos tela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Catedral. Fachada da Acibechería 

Madrid: Heliotipia de Kallmeyer e Gautier 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Poi , 
Museo do Pobo Galego 

A basílica: Porta da Acibechería 

Santiago de Compos tela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Praza do Obradoiro-Praza de Afonso XII 
Barcelona: Fototipia Thomas 

Santiago de Compos tela 

Colección Uxío el e la Riva Pol, 
Museo do Pobo Galego 
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Praza do Obrado iro. Hospi tal Real 

Madrid: Hcli otipia de l(a ll meyer e Gaut ier 

Sa ntiago el e Compostela 

Co lecc ión Uxío ele la Riva Poi, 
Museo do Pobo Ga lega 

Praza do Obradoiro. 
Pazo Consistoria l 

Sa ntiago : El So l 

Sa nti ago ele Co mpostela 

Colecc ión Uxío ele la Riva Poi, 
Mu sco do Pobo Ga lega 

Ca tedral. Praza do Hospital 

13a rc ·lona: Fotot ipin Thomns 

Sa n! iago el e Compostcln 

'o lccc ión Uxío el e In Riva Po i, 
Mu sco do Pobo Ca lego 

Praza da Quinta na. A Porta Santa 

i\llnclricl: Hauser e Menet. 

Postal circulada en 1907 

Sa ntingo el e Co mpostela 

Co lecc ión Uxío ele In Riva Poi, 
Mu seo do Pobo Gn lego 

Praza da Qu intana e torre do reloxo 
da catedra l 

Sa ntiago el e Composte la 

Co lecc ión Uxío ele In Rivn Poi, 
Mu seo do Pobo Ga l ego 

Praza do Toura l 

Santiago ele omposte ln 

olecc ión Uxío el e In Rivn Poi, 
i\luseo do Pobo Gn lego 

Praza de Cervan tes 

Snntiago : El Sol, Pnpelería 

Santingo de Composteln 

Colección Uxío el e la Riva Poi, 
iVl useo do Pobo Gn lego 

Catedral. Fachada do O bradoiro 

Mncl ri cl: Heli otip ia el e Ka llmeyer e Ga utier 

Sn ntiago de Composte la 

Colecc ión Uxío el e la Rivn Poi, 
Museo do Pobo Ga lego 

Catedra l: Porta San ta e 
torre do reloxo 

Snntingo el e Compostela 

Colecc ión Uxío el e In H.i va Poi, 
Museo do Pobo Ga lego 

Catedra l: Porta Santa 
e ven tás ro mánicas 
da ábsida 

Snntiago ele Compostela 

Colecc ión Uxío de ln Riva Poi, 
Museo do Pobo Gn lego 

Torres da fac hada do O bradoiro 

Márgma 

Santiago ele Composte ln 

Colección Uxío el e la Riva Poi, 
Museo do Pobo Gnlego 

Pórtico da G loria 

Santingo de Composte la 

Co lección Uxío el e In Hivn Po i, 
iVl u seo do Pobo Ga l ego 



Catedral. Parteluz do Pórtico 
da Gloria con peregrino 

Ksaclo 

Postal circulada en 1944 

Santiago el e Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Poi, 
Museo do Pobo Ga lego 

Catedral. Nave central 

Santiago: El Sol Papelería 

Santiago el e Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Real Colexiata de Sar. 
Columnas inclinadas 1 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Ri va Poi, 
Museo do Pobo Ga lego 

Colexiata de Sar. 
Fachada la teral 

Barcelona: Foto tipia Thomas 

Postal circulada en 1917 

Santiago el e Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Fachada principal de 
San Martiño Pinario 

Madrid: Hauser e Menet 

Sa ntiago ele Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Poi, 
Mu seo do Pobo Gal ego 

Igrexa de San Francisco 

Madrid: Fototipia ele I-Iauser e Menet 

Santiago el e Compostela 

Colecc ión Uxío ele la Ri va Poi, Museo do 
Pobo Galego 

Compañía de María . 
Colegio de la Enseñanza 

Madrid : Hauser e Menet 

Santiago ele Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Poi, 
Museo do Pobo Ga lego 

Antigo convento de Santo Agos tiño 

Madrid: I-Iauser e Menet 

Anterior a 1906 

Sant iago el e Composte la 

Co lecc ión Uxío de la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galego 

Escalinata de Santa Susana no Paseo 
da Ferradura 

Barcelona: Fotot ipia Thomas 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Po i, 
Museo do Pobo Ga lego 

Convento de San Do mingos 
de Bonaval 

Santiago: Librería Relixiosa 

Pos tal circulada en 1902 

Santiago el e Co mpos tela 

Colecc ión Uxfo de la Riva Poi, 
Museo do Pobo Ga lega 
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lgrexa de Santa C lara 

Madrid: Fot. Lacos te 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío el e la Ri va Poi, 
M useo do Pobo Galega 

Portada do colexio de San C lem ente 

A Coruña: La Internacional Express 

Sa ntiago ele Compostela 

Co lecc ión Uxío ele la Riva Poi , 
Mu seo do Pobo Ga lega 

Portada do antigo colexio 
el e Sa n Xerome 

antiago el e Compos te la 

ol c ión Uxío el e la Riva Poi, 
Musco do Pobo Ga lega 

Co lexio el e Fonseca 

Madrid: Heliot ipia el e Kallmeyer e Gautier 

Sant iago ele Compos tela 

Colecc ión Uxío ele la Riva Poi , 
Museo do Pobo Ga lega 

Patio do colexio ele Fonseca 

Madrid : I-Iauser e Menet 

Sa ntiago ele Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi , 
Museo do Pobo Ga lega 

A Universidade. Actual facultade 
de Xeografía e Historia 

Madri 1: Fotot ipia el e H auser e Menet 

Sa ntiago de Compos tela 

Colecc ión Uxío de la Riva Poi, 
Mus o do Pobo Galega 

A Alameda . Estatua de Figu eroa 

Santiago ele Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Po i, 
Museo clo Pobo Galega 

Es tatua a Méndez Núñez 
n a Alameda 

Sa ntiago : El Sol Papelería 

Santiago el e Composte la 

Colecc ión Uxfo ele la Riva Poi, 
Museo do Pobo Galega 

Vista xeral de Santiago 

L. Roisin 

Sa ntiago ele Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Poi, 
Mu seo clo Pobo Ga lega 

Vista parcial de Santiago 

L. Roisin 

Santiago ele Compostela 

Colección Uxío ele la Riva Poi , 
Museo clo Pobo Galega 

Vista xeral 

Santiago ele Compostela 

Colección Uxío el e la Riva Poi , 
Museo do Pobo Galega 

Vista da catedral 

Madrid: Grafos 

Santiago ele Compos tela 

Colección Uxío ele la Riva Poi, 
Museo clo Pobo Galega 



Vista de Santiago con campesiños 
e campo de instrución do antigo 
cuartel militar de Santa Isabel 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo elo Pobo Galego 

Vista parcial de Santiago 

Barcelona: Fototipia Thomas 

Postal circulada en 1928 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi , 
Museo do Pobo Galego 

Vista da fachada do Hospital Real 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo elo Pobo Galego 

Vista do Hospital Real 

Santiago de Compostela 

Colección Uxío de la Riva Poi, 
Museo elo Pobo Galego 

CARTEIS E PROGRAMAS DAS FESTAS 

DO APÓSTOLO 

Cartel Grandes Festas e Feiras 
do Apóstolo 

1906 

Santiago ele Compostela, 
Imprenta Lit. Portabella 

Santiago ele Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario. 
Universidade de Santiago de Compostela 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1912 

Alfonso D. Rodríguez Castelao 

1912 

Santiago ele Compostela, 
Imprenta El Eco ele Santiago 

Santiago de Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario. 
Universidade de Santiago de Compostela 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1913 

Mayer 

1913 

Santiago ele Compostela, 
Liga de Amigos de Compostela 

Santiago de Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario. 
Universidaele de Santiago de Compostela 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1915 

Juan Luis López 

1915 

Santiago ele Compostela 

Santiago ele Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario . 
Universidade de Santiago ele Compostela 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1924 

Camilo Díaz Baliño 

1924 

Santiago ele Compostela 

Santiago ele Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario. 
Universielaele ele Santiago ele Compostela 
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Programa das Festas do Apóstolo 
de 1930 

Ca mil o Díaz Baliño 

1930 

Santiago el e Compostela, 
Impren ta Lit. Roe] 

Sa ntiago ele Compostela, 
Arg uivo Histórico Universitario. 
Un ive rsicl acl e ele Sa ntiago de Compostela 

Programa das Festas do Apóstolo 
ele 1933 

Ca milo Díaz Baliño 

1933 

anti ago el e Co mpostela, 
lm¡ renta Lit . Roel 

anti ago el e Compostela, 
Arguivo l·Ii stó ri co Universitario. 
U niversielael e el e Santiago el e Composte la 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1934 

Camilo Díaz Baliño 

1934 

Santiago de Compostela, 
Imprenta Lit. Roe] 

Santiago ele Compostela , 
Arg uivo Histórico Universitario. 
U niversielade ele Santiago de Compostela 

Cartel das Festas do Apóstolo 
de 1943 

Manuel López Garabal 

1943 

Santiago de Compostela 

Colección particular: 
Concepción López Vázguez 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1946 

1946 

Santiago de Compostela, Arquivo Municipal 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1946 

1946 

Santiago de Compostela, Arquivo Municipal 

Cartel das Festas ("La Cena del Rey 
Baltasar". Auto Sacramental de Calderón 
de la Barca. Compañía Lope de Vega) 

1948 

Santiago de Compostela, Arguivo Municipal 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1952 

Manuel López Caraba! 

1952 

Santiago de Compostela 

Colección particular: 
Concepción López Vázguez 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1952 

Lino Martínez Villafínez 

1952 

Santiago de Compostela, Arguivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo 
de 1958 

Ventura Cores 

1958 

Coruña, Lit. irnp . Roe! 

Santiago de Compostela , Arguivo Municipal 



Programa das Festas do Apóstolo 
de 1963 

A. Moragón 

1963 

Santiago de Compostela, Arquivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo ele 1973 

Ventura Cores 

1973 

Sa ntiago de Compostela, Arq uivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo de 1982 

1982 

Santiago de Compostela, Arquivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo de 1983 

1983 

Santiago de Compostela, Arquivo Municipal 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1988 

1988 

Santiago ele Compostela, Arquivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo 
de 1990 

1990 

Santiago ele Compostela, Arquivo Municipal 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1993 

1993 

Santiago ele Compostela, Arquivo Municipal 

Cartel das Festas do Apóstolo 
de 1999 

1999 

Santiago el e Compostela, Concello 

Programa das Festas do Apóstolo 
de 1999 

1999 

Santiago de Compostela, Concello 

FACHADAS QUEIMA FESTAS 

DO APÓSTOLO 

Monumento en conmemoración 
do Triunfo do Cristianismo 

Marcelino Sors Martínez 

1875 

Santiago de Compostela 

Fondo Blanco Cicerón. 
Museo do Pobo Galego 

Fachada para a iluminación 

Faustino Domínguez-Coumes Gay 

1880 

Santiago de Compostela, 
Museo do Pobo Galego 

Fachada da queima da ca tedral 

Daniel García Vaamoncle 

1897 

Santiago de Compostela, 
Arquivo Histórico Universitario 
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COMPOSTELAS 

Compostela 

165 0 

Tinta sobre papel 

Sa ntiago de Compos tela, 
Mu seo das Peregrin acións 

Compostela 

Melchor de Prado 

1820 

Tinta sobre papel. Xilogra fía 

Sa ntiago de Compostela, 
Muse o das Peregri nacións 

mpostela 

9 

Papel 

Colección parti cular 

CROMOS 

Álbum de cromos de Ksado 
sobre a cidade de Santiago 

Primeiro terzo do século XX 

Colección Particular de 
Guillermo Escrigas 

Sada (A Coruña), 
Museo Galega de Arte Contemporánea 
Carlos Maside 

SARGADELOS 

Boceto sobre Xelmírez 

Luís Seoane 

Ca . 1970 

Acuarela 

Sada (A Coruña), Museo Galega de Arte 
Contemporánea Carlos Maside 

Xerra de Xelmírez 

Cerámica de Sa rgadelos 

Sada (A Coruña), Museo Galega de Arte 
Co ntemporánea Cadas Maside 

Músicos do Pórtico e da Porta Santa 

Cerámica de Sargadelos 

Sada (A Coruña) , Museo Galega de Arte 
Contemporánea Carlos Maside 

Profetas e patriarcas da Porta Santa 

Cerámica de Sargadelos 

Saela (A Coruña), Museo Galega de Arte 
Contemporánea Carlos Maside 

Santiago a cabalo 

Cerámica de Sargadelos 

Sada (A Coruña), M useo Galega de Arte 
Contemporánea Carlos Masiele 

Santiago na barca 

Cerámica ele Sargadelos 

Sada (A Coruña), Museo Galega ele Arte 
Contemporánea Carlos Maside 

! 



TESTEMUÑOS PARA 
O RECORDO 

ÜFRENDAS DA CATEDRAL 

Urna da Ofrenda Nacional 

Taller compos telán 

Século XVII 

Madeira tapizada, prata e pedrería 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Relicario de "S. THURIBII" 

Ca . Segundo terzo do séc ulo XVII 

Metal dourado 

Santiago ele Compostela, 
catedral de Santiago, capela das Reliquias 

Arcón 

1743 

Madeira e ferro 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Copa da Ofrenda Nacional, 
doazón dos Duques 
de Montpensier 

1859 

Prata sobreclourada 

Santiago de Compostela, 
Tesouro da Catedral 

13 Arras nupciais de Afonso XII 

1890 

Moedas de o uro de 1 O pesetas 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Santiago cabaleiro 

Xosé Liste 

1930 

Madeira, metal e cri stal 

Santiago el e Compostela, 
catedral de Santiago, 
torre do Tesouro 

Moeda conmemorativa 
da fundación da cidade 
de Santiago de Cuba 

Deseño: Carlos Castán 

1933 

50 pesos fortes de prata 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Cabaza de Yedra 

1937 

Ouro e esmalte 

Santiago de Compostela, 
Tesoro da Catedral 

Copón do mariscal Petain 

1943 

Prata e marfil 

Santiago de Compostela, 
Tesoro da Catedral 

Cáliz de Acción Católica 

Cruz Cuyaube 

1948 

Prata sobredourada e pedrería 

Santiago de Compostela, 
Museo cla Catedral 
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Ofrenda dos cordóns de cadetes 
da promoción 114 de cabalería e 
VI promoción da ADM 

Praca conmemorativa e cordóns 

1951 

Santiago de Compostela, 
M useo da Catedra l 

Cáliz de Humberto 11 

1954 

Prata 

Sa ntiago le Compostela, 
Museo da Catedra l 

Reprodución da Cruz da Victoria 
de Oviedo 

1 65 

Metal dourado e ¡ edrería 

Sant iago el e Compostela, 
"Iesoro da atedra l 

Cáliz da Forza Aérea Portuguesa 

1965 

Prata e prata sobreclouracl a 

Sa ntiago ele Compos tela, 
sancri stía da ca tedral 

Brazalete da Orde Ecuestre 
do Santo Sepulcro 

Talle r ita liano 

1989 

Prata 

Santiago ele Compostela, 
M useo da Catedral 

Cáliz da Deputación de Navarra 

1993 

Prata sobrecl ouracla e esmalte 

Santiago ele Compostela, 
catedral el e Santiago, 
capela das Relig ui as 

Pelegrín da ONCE 

1993 

Prata 

Santiago el e Compostela, 
Museo da Catedral 

Réplica da Campá da Paz 
de Rovereto 

Taller italiano 

1996 

Meta l 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Cruz Etíope 

1999 

Metal e madeira 

Santiago de Compostela, 
Tesauro da Catedral 

Cáliz do 111 Día da Galicia Exterior 

Ta ller ele artesanía sacra 

1999 

Aceiro inoxidable 

Santiago ele Compostela, 
Museo da Catedral 



Tricornio da Garda Civil 

1999 

Tea 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Sable e vaíña 

Artesanía Toledana Bermejo 

1999 

Aceiro 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Pelegrín do Orfeón Valdeorrés 

1999 

Lo usa 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 

Espada Bril Urgel IV 

Artesanía Toledana Bermejo 

1999 

Aceiro e coiro 

Santiago el e Compostela, 
Museo da Catedral 

Estadio de fútbol Santiago Bernabeu 

1999 

Metal 

Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral 
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