
C ada vez máis barrios céntricos de 
grandes e medianas cidades fican des-
poboados porque un novo modelo de 

cidade, enfocado na hostalaría e o turismo, ten 
máis rédito. No casco vello de Santiago non exis-
te un único relato ao respecto da xentrificación. 
Son moitas as historias de persoas que tiveron 
que marchar a zonas menos céntricas por distin-
tos motivos. 

Converxen varios factores para o despoboa-
mento do centro dunha cidade. En primeiro lu-
gar, a ausencia de vivendas asumibles para que 
continúe sendo un núcleo urbano cos seus ha-
bitantes. E eses habitantes precisan de servizos 
básicos para o seu día a día. A chave para o equi-
librio da zona vella podería estar nun modelo de 
cidade onde o turismo encaixe coa vida regular 
das persoas que a habitan, que ambas coexistan 
e se retroalimenten. Pero como acontece en tan-
tos casos, é difícil manter a harmonía entre dous 
compases tan distintos. 

Por un lado, as familias enfróntanse á falta 
de espazos para as crianzas: a maioría de zonas 
verdes e parques están distribuidos polos arre-
dores de Santiago. No centro histórico, as prazas 
e zonas amplas están reservadas para a hosta-

laría. Tamén é notable como comercios locais e 
pequenas tendas de útiles deixaron paso a ou-
tro tipo de negocios, e moitos outros sufriron 
unha reconversión, orientándose ao turismo 
ou a unha clientela de maior poder adquisitivo, 
afastándose dos prezos populares. A proba disto 
é o malestar xeneralizado do estudantado, que 
xa non atopa pisos para alugar no centro histó-
rico. Débese a que a maioría están destinados a 
inquilinos con certo poder adquisitivo, polo que 
hai pouca oferta para petos pequenos. 

Ángel estivo en activo durante dezasete anos 
no seu estudo Fotos Arturo, na Rúa do Vilar. A 
dixitalización e a fotografía móbil foron factores 
que incidiron, probablemente, no peche do local. 
Por isto, na súa opinión non hai grandes proble-
mas á hora de abrir un novo local na zona vella: 
a cuestión é de que tipo de negocio se trata, o 
que nos leva unha vez máis a reflexionar sobre 
o modelo urbanístico que se está a promover. 
Fotos Arturo é unha mostra máis de como inci-
de a xentrificación no casco vello: o baixo agora 
abandonado está situado entre un café e unha 
tenda de souvenirs. 

Mais hai aínda quen atopa o entendemento no 
medio de todo isto. É o caso de Nuria González, 
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estudante e barwoman verinesa, alugada dende 
hai anos nun piso da rúa da Troia. Antes, pasou 
por moitos outros, maioritariamente na zona 
nova, durante os seus primeiros anos como es-
tudante.

Agora vive, como ela mesma di, na casa dos 
seus soños: <<Se puidese, comprábaa>>, di. Mais 
non deixa de ter os handicaps propios da zona. No 
húmido inverno santiagués falla o illamento tér-
mico, cos conseguintes mofo, frío e a constante 
proliferación dos insectos do granito. Pero sobre 
todo, falla o illamento sonoro: todo o ano escói-
tanse os ruídos das terrazas, o trasfego constan-
te dos turistas e dos peregrinos. 

Nuria asúmeo todo como un custo que hai 
que pagar por vivir nunha zona turística, consi-
dérao baixo para o feliz que é vivindo no centro. 
Mais entre as desvantaxes de vivir tan perto da 
catedral está a mobilidade, <<Eu aínda que estea 
empadroada non teño dereito a aparcar o meu 
coche na zona vella>>, lamenta. Para que un co-
che circule pola zona vella, son precisos dous re-
quisitos: que o vehículo estea a nome da vivenda, 
e recibir do Concello un permiso especial. Isto 
dificulta calquera actividade que non necesaria-
mente se considere especial. 

Teño que traer carretando a compra 
porque non podo meter ningún tipo 
de vehículo dentro. E non hai ascen-
sores porque os edificios son antigos. 
O mesmo para reciclar, teño que car-
gar co lixo douscentos metros porque 
a miña zona é demasiado céntrica 
para colocar un contedor
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Unha gran proporción de estudantes da uni-
versidade procuran cada curso pisos pola zona 
vella. Fano xeralmente coa intermediación dun-
ha inmobiliaria, quizais porque non coñecen 
unha realidade que comenta Nuria: que os me-
llores pisos pasan de man en man, coma aconte-
ceu no seu caso. O estudantado busca pisos dun-
has características determinadas, e o prezo é un 
factor chave que supón, en moitos casos, un im-
pedimento. Daquela, sería imposible facer unha 
panorámica xusta e veraz sobre a xentrificación 
do centro histórico de Santiago de Compostela 
sen falar das consecuencias que está a ter para a 
comunidade universitaria. 

A Universidade de Santiago move cada curso 
a decenas de miles de mozos e mozas que reali-
zan os seus estudos na capital galega. De arredor 
de 130 mil habitantes que ten Santiago, calcúla-
se que 30 mil son estudantes, segundo datos ofi-
ciais da Oficina de Turismo. 

Marina González procede de Ferrol e vive no 
barrio de San Roque xunto con outra compa-
ñeira. Ambas as dúas son estudantes e, como 
afirma Marina, ningunha podería pagar o alu-
gueiro sen axuda, se ben hai unha considerable 
diferenza entre os prezos do centro e dos barrios 
próximos. 

Sinala a necesidade de asociacións veciñais 
que loiten polo dereito á vivenda, así como de 
iniciativas similares ás que xa hai en cidades que 
levan anos afrontando estas subas, coma Barce-
lona. Segundo Marina, a pesar de que San Ro-
que e Basquiños non están no centro do casco 
histórico, senón que quedan algo máis periféri-
cos, están camiño dun proceso de xentrificación 
inminente. Aínda así, a situación actual non é 
equiparable á doutros barrios máis céntricos.

Por este motivo, a maior parte do estudanta-
do que procura alugueres céntricos acaba onde 
elas. O mesmo acontece con moitas persoas 
maiores que se viron privadas de servizos im-
prescindibles para o día a día, e por iso foron 
emigrando cara barrios próximos mais non tan 
turistificados nin tan caros. << O tipo de negocio 
que encontras aquí non vas atopalo nesas zonas 
próximas. Hai supermercados orientados a xen-
te maior, farmacias, transporte público, ultra-
mariños, carnicerías, peixaría...>>. 

Foi difícil dar cun piso, 
atopamos o noso en xu-
llo despois de ver outros 
seis. Somos dúas estu-
dantes, alugamos direc-
tamente á caseira sen 
intermediarios, pero é 
certo que ninguén de-
fende os intereses do 
estudantado, cada ano 
inchan máis os prezos
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O caso do centro é ben distinto. Coinciden as 
distintas entrevistadas na necesidade de baixar o 
prezo dos alugueres, onde se amorean os Airbnb, 
os denominados “hoteis con encanto” e distin-
tas clases de aloxamentos turísticos. A veciñan-
za reclama un novo concepto de urbanismo, que 
faga pola conciliación dos espazos públicos para 
os seus distintos usos, e sobre todo que permita 
a vida normal, a das persoas que o habitan. 

E quen habita o centro das cidades non o fai 
unicamente nos inmobles, senón na mesma rúa, 
coma os músicos e os artistas. Para tocar un ins-
trumento ou facer outro tipo de espectáculos na 
rúa, é preciso ter un permiso do Concello, e quen 
desexen facelo nun punto neurálxico coma o 
Obradoiro débense poñer de acordo entre si. É o 
caso de Julia Marín, que toca a gaita baixo o Arco 
de Xelmírez. 

Julia comezou a tocar nas rúas de Santiago 
cando estudaba, xunto cunha amiga pandeire-
teira, e pronto puido ver como eses ingresos lle 
permitían levar a cabo o seu proxecto soñado: un 
obradoiro de instrumentos. E despois de tanto 
tempo, malia que Julia proceda de Cartaxena, 
forma xa parte do imaxinario colectivo dos pere-
grinos que chegan á praza do Obradoiro. Dende 

hai case tres anos, o son da súa gaita acompaña 
os pasos últimos de quen fai o Camiño. 

Formar parte dese imaxinario ten as súas van-
taxes, segundo ela, pois dende ese lugar privile-
xiado foi testemuña de escenas fermosas. Mais 
tamén ten o seu lado negativo, como a deshuma-
nización que a miúdo se comete con quen se ex-
pón a traballar na rúa: <<A xente pasa por diante 
de ti, quitando fotos en primeiro plano, vídeos 
que despois van reenviar sen miralos sequera, e 
ti formas parte do decorado do parque de atrac-
cións do Apóstolo. E iso pasa case exclusivamen-
te con turistas, non coa poboación local>>.  

Malia que as persoas que tocan no Arco se 
benefician moito do turismo, para Julia <<non é 
sana a dependencia que xerou o turismo na eco-
nomía da cidade. Non é sana nin sostible. Claro, 
así despois as cidades morren de éxito>>. Non 
todos os seus ingresos proceden do turismo, e 
ela é consciente dos aspectos negativos do mass 
tourism e da xentrificación da cidade. Aínda 
que se convertese nunha figura emblemática do 
centro de Compostela, non considera que cobrar 
axudas -de habelas-, ou sentirse institucionali-
zada como “a gaiteira do arco” sexa ningunha 
solución. 

O que quero é que non vendan a cida-
de ao turismo, quero que a poboación 
en xeral teña ferramentas para eman-
ciparse del
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