TAMÉN PODE VISITAR...
O Cemiterio de Adina
É sabido que os terreos que rodean a igrexa de Iria Flavia foron
utilizados dende tempos antigos como lugar de enterramento e
así o demostran vestixios arqueolóxicos de época romana e
sueva. Os sartegos antropomorfos que hoxe ocupan o adro datan do s. vi
O actual cemiterio conta entre os

seus muros con dous cruceiros e
catro oliveiras centenarias que
forman parte do Catálogo de
Árbores Senlleiras de Galicia. Baixo unha delas, está situada a sepultura de Camilo José Cela (Iria
Flavia, 1916 – Madrid, 2002)

Outra soada escritora galega,
Rosalía de Castro (Conxo, 1837 –
Padrón 1885), expresou o seu
desexo de ser enterrada neste
camposanto, onde repousaron os
seus restos ata 1891, momento no
que estes foron trasladados ao
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Ilustres situado en Santiago de
Compostela. Agora ben, neste
cemiterio consérvase unha lápida
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na súa honra.

[...] O simiterio da Adina
n'hai duda que é encantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordazón […]
[...] Moito te quixen un tempo,
simiterio encantador,
cos teus olivos escuros,
máis vellos que os meus abós [...]
Rosalía de Castro
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Texto: Isabel Vigo Rodríguez
Fotos cedidas pola parroquia Santiago de Padrón

A necesaria remodelación barroca

PLANTA DA IGREXA

Un dos primeiros templos marianos do mundo

Na segunda metade do s. xvii, o
O pasado de Santa María de Iria re-
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móntase á época romana, aínda que
non se coñece con certeza o momento no que se levantou a basílica primitiva. A existencia de ata dous templos
prerrománicos é defendida por algúns
autores que os sitúan paralelos ao
desenvolvemento do cristianismo en Galicia. Xa por aquel entón, un
deles tiña advocación mariana, pois a tradición sitúa aquí a aparición
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arquitecto Melchor de Velasco
CEMITERIO

<<Capela do Bispo de Quito>>.
Será tamén a finais deste século
cando se constate o evidente
deterioración da igrexa. Como
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solución, convócase un concurso ao cal presentan proxectos mes-
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da Virxe María ao apóstolo Santiago para alentalo a predicar a súa fe

tres de obra tan soados como Diego de Romay ou Gabriel de Casas,
con todo será un colaborador deste último, Pedro García, quen se
encargue da fábrica barroca nos albores do s. xviii. Esta reconstru-

pola Península Ibérica.
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Unha Catedral anterior á de Santiago de Compostela

reforma a capela coñecida como
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episcopal son do s.vi. O bispado iriense xoga un papel fundamental

polas doazóns do bispo de Quito, cuxo sepulcro está na capela do
mesmo nome, aínda que os seus restos mortais nunca foron trasla-
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As primeiras probas documentais que sitúan a Iria Flavia como sé

ción, que contou cun axustado orzamento, foi sufragada, en parte,
SARTEGOS
PRERROMÁNICOS

no descubrimento do sepulcro apostólico. É o bispo Teodomiro
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quen dá conta do achado arredor do ano 820, vinculando para sem-

dados a Iria Flavia.

Sobrias liñas acollen ornamentados retablos
Exteriormente destacan as torres escalonadas de clara influencia
compostelá e no interior cóntanse ata nove retablos de variada

pre a tradición xacobea a esta igrexa. A importancia destas terras

imaxinería. A atención principal é para o altar maior, onde podemos

confírmase co feito de que a basílica ordénase reconstruír en dife-

atopar unha Virxe María pétrea de época gótica á que se lle incor-

rentes momentos a pesar da poderosa influencia que comeza a

1. Portada principal gótica (s.xiii)

porou no s.xvii a imaxe do Apóstolo axeonllado. É obra de Miguel

exercer Compostela e dos sucesivos ataques a mans dos normandos

2. Baptisterio

de Romay e de estilo churrigueresco. Moi preto encóntrase o coro

e de Almanzor.

3. Lugar da sepultura dos 28 santos bispos de Iria (ca. s. x-xi)

baixo, probablemente realizado polo mesmo escultor, e o órgano,

4. Retablo S. Roque (comezos do s. xix)

cunha caixa de gusto rococó. Todo isto está precedido por unha

5. Retablo S. Pedro Mezonzo (Xosé Ferreiro - inicios s. xix)

reixa do s.xvi que alberga a imaxe de Santiago Peregrino, tallada

6. Capela de Santo Ildefonso ou do Bispo de Quito (s. xvii)

tamén por Romay.

O paso de Catedral a Colexiata
Co traslado definitivo da mitra a

7. Retablo San Martín (s. xviii)

Compostela, o bispo Xelmírez

8. Reixa (Clemente Lorenzo - s. xviii)

outórgalle no s.xii a condición de

9. Coro baixo (Miguel de Romay - s. xviii)

colexiata que perdurará ata o ano

10. Órgano (Manuel Sanz e Gregorio González - s. xviii)

1851. Dende ese momento pasa a

11. Retablo do altar maior (Miguel de Romay - s. xviii)

ser considerada parroquia maior,

12. Sepulcro de Rodrigo de Luna (s. xv)

rango que mantén na actualida-

13. Sepulcro do Bispo Santo (descuberto no s.xvii)

de. Do período de esplendor medieval só se conserva a portada

14. Retablo do Espírito Santo ( Ferreiro - inicios do s. xix)

principal gótica do s.xiii. As arquivoltas apuntadas enmarcan un

15. Capela do Sagrario ou da Virxe de Belén (fins s. xviii)

tímpano esculpido no que destaca a representación da <<Adoración

16. Retablo de Santo Rosendo (Xosé Ferreiro - inicios s. xix)

dos Reis Magos>>.

17. Entrada lateral
18. Retablo da Virxe das Dores

Outros datos de interese
A igrexa de Santa María a Maior
de Iria Flavia foi declarada Ben
de Interese Cultural no ano
1975. O peto de ánimas, situado

moi preto do templo, contén
unha imaxe de San Francisco de
Asís do antigo retablo gótico da colexiata.
As principais festividades relixiosas que se celebran nesta igrexa son
as da Nosa Señora e do San Roque, o 15 e 16 de agosto, e a Virxe de
Belén, o 24 de agosto.

