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Raimundo de Borgoña 
Raimundo de Borgoña, (1065 -1107), foi un conde francés que chegou a España para 
axudar a Alfonso VI despois da invasión dos almorábides. 

Era sobriño da raíña Constanza, esposa Alfonso VI, irmán do futuro papa Calixto II, e 
parente do abade de Cluny. Foi moi ben acollido na corte, ata o punto de que renunciou 
a regresar ao seu país, á expectativa dun matrimonio coa infanta leonesa Urraca, que 
naquel entón era a herdeira, xa que non nacera aínda o seu irmán Sancho. 

Raimundo era de carácter apracible e bondadoso, gustáballe a música e a poesía. As 
crónicas medievais dinnos que non gozaba de boa saúde, sufría unha colite crónica que 
lle ocasionou unha morte temperá. 

Despois de casar coa infanta Urraca, o rei Alfonso VI concedeulles o título de Condes de 
Galicia, e encoméndalles o goberno desa terra.  

O seu fillo, o futuro Alfonso VII, naceu en Galicia cara ao ano 1105, e algúns anos antes 
nacera dona Sancha, que habería de ter unha particular influencia durante todo o reinado 
do seu irmán. 

En Galicia Raimundo coincide con dous personaxes que terán un papel fundamental na 
historia de Galicia e na do seu fillo. 

Por unha banda Pedro Froilaz, Conde de Traba, ao que nomean titor do seu fillo Alfonso. 
Con só uns meses de idade o neno é enviado a casa dos Traba quen se encargará  da 
súa crianza e educación. Doutra banda Diego Xelmírez, a quen toma como secretario e 
escribán cando só era un clérigo. Ambos conxenian inmediatamente e convértese no seu 
protector. 

O apoio e as influencias do Conde de Galicia sen dúbida favoreceron o posterior labor 
de Xelmírez en prol de Santiago, a Catedral, o Camiño de Santiago, e a prosperidade da 
zona. É posible que Xelmírez, astuto e arteiro prosperase de igual maneira, pero o que é 
seguro é que o apoio de Raimundo situouno na mellor posición para os seus propósitos 

Raimundo mostrouse desde o principio como un hábil gobernante e acabou impoñendo 
a súa autoridade e acougando o territorio que lle encomendaran, aumentando o seu 
ascendente na corte do seu sogro, que frecuentemente aludía a el como un dos seus 
principais conselleiros. Era frecuente a súa presencia na corte de León, e o rei 
encomendáballe misións dentro e fóra de Galicia, como la repoboación dos territorios 
de Lugo, Zamora, Avila e Salamanca. 

Foi o magnate máis poderoso do reino e tivo o seu propio séquito, unha verdadeira corte 
en Galicia, onde o seu poder e influencia, sen chegar a neutralizar a do Monarca, foron 
case absolutos.  

En 1106 Raimundo de Borgoña enfermou, e aínda que puido recuperarse, morreu ao ano 
seguinte en Grajal, cando o seu fillo apenas tiña dous anos. 

Pouco antes do seu falecemento, o día 13 daquel mesmo mes e ano, favoreceu por 
última vez ao seu amigo e colaborador, o bispo Xelmírez de Santiago, a quen entregou 
o mosteiro de San Mamede de Piñeiro, á beira do Tambre. 

Cando isto acaeceu, os seus restos mortais foron trasladados ata Santiago para ser 
enterrados na súa catedral. O seu sepulcro atópase actualmente na capela das reliquias 
do devandito templo, aínda que nun principio, ata o século XVI, estivo situado no pórtico 
setentrional da basílica.  


