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Defino o Caminho de Santiago (adiante CS) como urna rota literaturi

zada, quer dizer, um itinerário pré-existente, tratado, reelaborado na sua 

concet;ao e difundido através de textos literários; isto, por contraste com 
as rotas que derivam da biografia de um autor ou de elementos da sua 
obra. Os vários percursos do CS, mais ou menos definidos, antigos ou 
mais recentes, obedecem a urna rota de caráter religioso: caminhar até 
acatedral de Santiago de Compostela (adiante SC) como peregrinat;ao 

na crent;a de que ali repousam os restos do Apóstolo Santiago e ganhar o 

perdao dos pecados ou indulgencias, segundo a tradit;ao crista e católica 
(vide Moralejo, 1993; Santos, 1999). 

Sobre o Caminho de Santiago escreveram-se, desde cedo, narrativas 
mais ou menos lendárias e guias de viagem. Lendas e textos odepóricos 
estao na constituit;ao e essencia do Caminho, as primeiras derivadas da 

índole transformadora, iniciática e episódica que a própria natureza do 

andar em diret;ao a uma meta santuário significa (vide, p. ex., Villa nueva, 

1993). A mais célebre dessas narrativas até aépoca atual é o denominado 
CodexCalixcinus [Codex, s.d. (1998a)], manuscrito do século XII que inclui, 

entre outros, notícias, recomendat;6es aos peregrinos, costumes locais, 
textos litúrgicos, religiosos e musicais. 

1 	 O presente artigo faz parte do projeto de investiga~ao Discursos, imagens e práticas culturais 
sobre Santiago de Compostela como meta dos Caminhos de Santiago do grupo Galabra da 
USe. subsidiado pelo Ministério de Economía e Competitividade, de referencia FF12012
35521, e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 2007-2013 (FEDER)". Agrade~o 
aminha colega Maria Luísa Fernández as sugest6es e comentários feitos, que melhoraram 
este trabalho. 
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