
VISITA: SANTIAGO, HISTORIA E ARTE

A CIDADE: HISTÓRIA

Santiago de Compostela foi declarada en 1985 Patrimonio Cultural da Humanidade pola 
Unesco, ao considerar que a súa beleza urbana e a súa integridade monumental se 
engadían aos profundos ecos da súa significación espiritual como santuario apostólico e 
destino do máis importante movemento relixioso e cultural da Idade Media: a 
peregrinación polo Camiño de Santiago.

 A CATEDRAL

Iníciase a construción da Catedral Románica no ano 1075, baixo o reinado de Afonso VI e sendo Bispo 
D. Diego Peláez. Tras esta etapa inicial, diversos avatares suspenden ou, cando menos, ralentizan as 
obras, ata que toman un novo impulso nos tempos do Arcebispo Xelmírez, no ano 1100, a cargo do 
Mestre de Praterías

A ALAMEDA COMPOSTELÁ

Saíndo pola porta Faxeira, unha das antigas portas da desaparecida muralla, chégase á Alameda.
Unha curiosa escultura de César Lombera, coñecida como As dúas Marías, dá a benvida ao parque. 
Trátase de dúas personaxes populares, irmás e costureiras de profesión, que emprendían a diario o 
mesmo paseo, lucindo vistosos vestidos e elaboradas maquillaxes. Á súa dereita pode apreciarse, rúa 
por medio, o colexio de San Clemente, antigo colexio de pasantes, fundado a comezos do século XVII. 
Tras a súa fachada de liñas clásicas ten a súa sede o instituto de educación secundaria Rosalía de 
Castro.
O perímetro do parque pódese recorrer comenzando, por exemplo polo Paseo dos Leóns,que arrinca 
baixo o arco triunfal. Alí tópase o camiñante co escritor galego Ramón del Valle Inclán inmortalizado en 
bronce, para chegar logo ó eucalipto “dos namorados” e admirar todo un clásico entre as postais de 
Compostela: a visión do Conxunto Histórico enmarcado entre as ramas de carballos e olmos.

ROSALÍA DE CASTRO

Rosalía Castro de Murguía, de solteira, Rosalía de Castro, nada en Santiago de Compostela o 24 de 
febreiro de 1837 e finada en Padrón o 15 de xullo de 1885, é unha das meirandes escritoras en lingua 
galega así como tamén unha das principais responsábeis do Rexurdimento galego decimonónico. O 17 
de maio, Día das Letras Galegas celébrase co gallo de ser a data de edición da súa obra Cantares 
gallegos.

VALLE INCLÁN

Ramón María del Valle-Inclán y de la Peña, nado en Vilanova de Arousa o 28 de outubro de 1866 e 
finado en Santiago de Compostela o 5 de xaneiro de 1936, foi un dramaturgo, poeta e novelista galego 
en lingua castelá, membro da Xeración do 98, considerado un dos autores máis importantes da 
literatura hispanoamericana do século XX.

FACULTADE DE HISTORIA

A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago nace no ano 1974, a partir dunha 
antiga Facultade de Filosofía e Letras, na que non obstante, o peso da licenciatura de Xeografía e 
Historia viña sendo fundamental, por ser a  única subtitulación da licenciatura en Filosofía e Letras que 
se impartía nela dende a súa fundación en 1922 ata ben entrados os anos sesenta.
Acolle actualmente as licenciaturas en Historia, Xeografía e Historia da Arte, así como os graos en 
Historia, Historia da Arte e Xeografía e Ordenacion do Territorio. A esta oferta débense engadir os 
másters oficiais en Historia Contemporánea, Planificación e Desenvolvemento Territorial, Arqueoloxía e 
Ciencias da Antigüidade e Lecturas sobre a cidade histórica: arte, patrimonio cultural e a súa xestión.

PANTEÓN DE GALEGOS ILUSTRES
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Neste lugar descansan os restos de varios personaxes galegos da máxima relevancia. A primeira en 
ser trasladada alí foi Rosalía de Castro, o 25 de maio de 1891, seis anos despois da súa morte e 
trasladada desde o cemiterio de Adina (en Iria Flavia, Padrón). O seu mausoleo é obra de Jesús 
Landeira Iglesias.
O seguinte foi Alfredo Brañas, en 1900, colocado fronte a Rosalía. En 1961 foi enterrado o escultor 
Francisco Asorey, o chamado escultor da raza, inhumado directamente no Panteón, e o 12 de agosto 
de 1967, Ramón Cabanillas, que foi trasladado desde o cemiterio de Cambados.
O 28 de xuño de 1984 o Panteón recibiu os restos do político, escritor e debuxante Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, que fora trasladado desde Bos Aires onde morreu en 1950. O seu mausoleo 
atópase nunha capela anexa á principal, a do Santo Cristo, que é a máis antiga da igrexa.
Finalmente, en  1988 foi  enterrado o intelectual  e cartógrafo  Domingo Fontán,  trasladado desde o 
Cemiterio Xeral de Santiago. Tanto este como Cabanillas soterráronse no chan da capela.
O Panteón está ó coidado do Patronato Rosalía de Castro, fundado en 1966.
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