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Xelmírez, biografía 

Diego Xelmírez foi un dos grandes personaxes da historia, desde os seus inicios soubo 
establecer alianza cos poderes políticos e relixiosos, que acrecentou desde a chegada de 
Raimundo de Borgoña, que o tomou como secretario. 

A súa vida transcorreu baixo o mandato de tres reis de Castela e León e catro papas, e 
de todos obtivo privilexios e concesións. 

Chegou a ser a maior autoridade eclesiástica de Hispania, con potestade para convocar 
concilios, así como amplos poderes civís, como administrar xustiza ou acuñar moeda. 
Por último, e grazas á raíña Urraca desempeñou tamén as funcións de Conde de Galicia. 

As súas dúas motivacións, algúns cualifícanas como obsesións, son simbióticas entre si, 
por unha banda, situar a Santiago de Compostela como un dos centros de peregrinación 
máis importantes do mundo, e ao mesmo tempo ter unha grande ambición por 
aumentar o seu poder eclesiástico, político e acumular riquezas. Cal era a principal 
motivación, o poder, ou a cidade? Só el o soubo, pero o que é incuestionable é que non 
se podían realizar por separado. 

A súa historia, a pesar dos seus logros, ten luces e sombras, é sabido que non era un 
aliado fiable, e o mesmo pactaba con amigos ou con inimigos, e como no seu afán de 
engrandecer Santiago, non dubidou en roubar, mediante engano, as reliquias dos santos 
que se atopaban custodiadas en Braga. 

Estaba dotado dunha visión global sorprendente, e dunha capacidade para organizar e 
planificar no relixioso, no militar, e no civil. 

Diego Xelmírez (1067-1140) pertencía á baixa nobreza galega. Os seu pai era Xelmirio, 
un cabaleiro galego de estirpe, señor da fortaleza de Torres de Oeste, en Catoira, e a súa 
nai unha muller celta. 

Despois do seu nomeamento como condes de Galicia, Raimundo de Borgoña e Dona 
Urraca, trasládanse a Galicia. Raimundo con excelentes conexións con Cluny, e irmán do 
que sería o futuro papa Calixto II, conxenia con Xelmírez. Coas influencias de Raimundo, 
Xelmírez expande os seus contactos e poder. 

Tamén por influxo de Dona Urraca e Raimundo de Borgoña, ademais de polo apoio co 
que contaba entre a Orde de Cluny, foi nomeado bispo da sede compostelá en 1100. O 
seu ascenso nos estratos de poder culminará en 1120, ao ser designado arcebispo e 
legado pontificio. 

Todo este poder, sumado á riqueza que achegaban as peregrinacións, converten a 
Xelmírez en “gobernador” de Galicia e legado pontificio, sendo a maior autoridade 
eclesiástica da Península Ibérica. 

A ambición de Alfonso VII por apoderarse das riquezas da diocese, fixo que permitise 
unha conspiración contra o bispo, onde Xelmírez resultou ferido. (1135). 

Desde entón Xelmírez, que tanto lle axudou, vello e illado, viu declinar o seu poder ata 
a súa morte en 1140.  

Descoñécese onde está enterrado, o que contribuíu a engrandecer e rodear, aínda máis, 
o misterio a súa persoa. 


