
 90 anos da Residencia de Estudiantes de Compostela: 

    1928 - 2018                                        O Colexio Maior Rodríguez Cadarso

Proxecto orixinal da Residencia Universitaria de Compostela do Arquitecto vigués Jenaro de la Fuente (1929) Arquivo Histórico Universitario (USC)

A inspiración
Dende a segunda década do século XX, na 
Universidade de Santiago de Compostela xurdiron 
proxectos para construir un aloxamento moderno 
para os seus estudantes, capaz de fomentar a súa 
formación integral, ao aveiro do exemplo da 
Residencia de Estudiantes inaugurada pola Junta 
de Ampliación de Estudios en Madrid (1910).


 


          


A idea fíxose recurrente en todas as reunións do 
Claustro Universitario a partires de 1919, así como 
na prensa local e rexional. O catedrático de 
Historia General Ciriaco Pérez de Bustamante 
comezou a reclamar esta nova infraestructura de 
maneira habitual na prensa dende a súa chegada 
á Minerva compostelá en 1924. Anteriormente, 
Luis Blanco Rivero impulsara a proposta de 
creación dunha residencia universitaria e mesmo 
dun campus segundo o exemplo da Ciudad 
Universitaria de Madrid.

            

Os impulsores O financiamento
           

Dende 1922 a USC v iña man i fes tando a súa 
disconformidade coas partidas orzamentarias que recibía 
dende o goberno de Madrid. En opinión dos claustrais e do 
propio alcalde de Santiago, a situación económica da USC 
impedía que puidese desenvolver ningún tipo de 
investimento ex novo, nin en material científico nin en 
melloras das condicións de estudo, nin por suposto na 
dotación de novas instalacións. Neste contexto, o Claustro 
decidiu tomar en consideración a creación dun patronato 
universitario, tal e como lle solicitaban dende o outro lado 
do Atlántico algúns dos colectivos de emigrantes galegos 
no Río da Prata, unha idea que tivo ao seu máximo 
promotor na figura de Gumersindo Busto. Será no Claustro 
do nove de xuño de 1925 cando o padroado comece a 
traballar baixo a dirección do profesor Armando Castroviejo 
Novajas, comezando desde ese momento a procura de 
novas formas de financiamento para o ensino universitario 
galego, en pos de cubrir unhas necesidades básicas que 
entendían ignoradas desde o consello de ministros. Pouco 
máis dun ano máis tarde co profesor da USC Wenceslao 
González Oliveiros ocupando a dirección xeral de Ensino 
Superior, o Ministerio de Instrución Pública emitiu un Real 
Decreto o 25 de agosto de 1926 no que ordenou a 
xeralización do sistema de padroados ensaiado na USC, 
valéndolle a gavanza do Claustro compostelano. A partir 
dese momento comezará unha campaña Pro-Residencia en 
toda a xeografía galega e da súa diáspora, en pos de 
conseguir o orzamento preciso para a planificación, deseño 
e construcción da residencia de estudantes, eixo do futuro 
campus universitario de Compostela.

Logotipo da Residencia de Estudiantes (1911)

Salvador Dalí e Federico García Lorca cando 
ambos convivían na RE (1922-1936)

García Lorca no xardín das adelfas da RE, 1919

L u i s B l a n c o R i v e r o , 
Catedrático de Medicina, 
Alcalde de 
Santiago (1914-1917) e 
Reitor da USC (1921-930)

Residencia ou Cidade Universitaria?
A	 necesidade	 dunha	 residencia	 universitaria	moderna,	 chegou	
nun	 momento	 de	 incremento	 gradual	 do	 estudantado	
universitario	 e	 da	 oferta	 docente.	 A	 ampliación	 do	 edi8icio	
central	da	universidade	na	actual	Xeogra8ía	e	Historia,	rematada	
en	1906,	permitiu	gañar	moito	espazo	para	as	novas	titulacións;	
pola	 súa	 banda	 a	 construcción	 da	 nova	 escola	 de	 Veterinaria,	
inaugurada	 en	 1915,	 e	 da	 facultade	 de	 Medicina,	 iniciada	 en	
1909	e	 rematada	en	1927,	marcou	o	 camiño	para	a	 expansión	
da	 USC.	 Nese	 momento	 é	 cando	 se	 plantexa	 a	 necesidade	 de	
crear	 un	 Campus	 ao	 estilo	 das	 novas	 universidades	
norteamericanas,	 de	 tal	 forma	 que	 concentren	 nun	 mesmo	
entorno	 todas	 as	 necesidades	 académicas	 e	 docentes,	 e	
plani8icando	a	expansión	 futura.	De	novo	o	exemplo	da	Ciudad	
Universitaria	 de	 Madrid,	 impulsada	 por	 El-Rei	 Alfonso	 XIII,	
converteuse	no	espello	da	USC.		 

Francisco Regueira, galeguista e amigo de  
Suárez Picallo, fundador do Comité  
Pro-residencia

Proxecto orixinal da Ciudad Universitaria de Madrid

Luis Velasco Martínez (Director) 
Gonzalo Castiñeira Veiga (Subdirector)

Comisarios:

Deseño e Maquetación:

Financiamento:

Gumersindo Busto foi outro dos 
impulsores da creación do 
Comité Pro-Residencia

C i r i a c o P é r e z d e 
Bustamante, Catedrático 
d e H i s t o r i a d a U S C 
(1924-1939) 

L o g o t i p o o r i x i n a l d a 
Ciudad Universitaria de 
Madrid 

A partir de xuño de 1927, un comité pro-residencia 
integrado polos profesores Alejandro Rodríguez 
Cadarso, Ciriaco Pérez de Bustamante, Arias 
Ramos e Novoa Santos entre outros, encargouse 
de buscar o financiamento extrauniversitaria 
necesaria para edificar o novo inmoble. Este afán 
recadatorio centrouse de forma especial nos 
concellos e deputacións provinciais de Galicia, así 
como entre as comunidades de emigrantes galegos 
en Hispanoamérica, ademais, e de forma 
complementaria, recargáronse todas as matrículas 
universitarias con cinco pesetas destinadas en 
exclusiva a axudar a financiar as obras da 
residencia de estudantes compostelá

A ubicación           
O emprazamento escollido para a nova residencia estaba ao 
sur da alameda, entre as carreteras de Pontevedra e Noia; 
una terrenos coñecidos como Agros de Mendo. O proxecto 
orixinal constaba de cinco pavillóns, un estadio de atletismo, 
unha piscina olímpica descuberta, un anfiteatro ao aire libre 
e numerosas zonas deportivas e de esparcemento. A súa 
vez o proxecto incluía a creación doutros edificios, como 
vivendas para os decanos, vivendas de catedráticos ou 
mesmo un observatorio astronómico. Á súa vez se pensaba 
que sería posible continuar construíndo novos edificios de 
carácter monumental e senlleiro conforme a USC os 
precisara no futuro. 

 
 

Naqueles anos a zona de construcción estaba 
completamente desvinculada do resto da cidade. Para 
algúns esto significaba que o campus e a súa residencia 
estarían afastada da algarabía compostelana, permitindo un 
entorno hixiénico e de estudo aos universitarios, que terían 
lonxe as tabernas e distraccións da cidade. Pola contra, a 
selección do emprazamento serviu para integrar na cidade 
uns terreos que ata entón eran o lugar habitual de 
construcións efímeras, como a praza de toros ou os 
pavillóns da exposición rexional. Ademais, tamén permitiu 
plantexar o futuro da expansión urbanística da cidade con 
racionalidade, coherencia e previsión.

A falta de orzamentos suficientes por parte da USC, así 
como a falta de implicación directa por parte do goberno da 
Nación, supuxeron un importante retraso na execución da 
obra. A primeira pedra o 25 de xullo de 1928 supuxo un 
punto de non retorno para o proxecto, pero inda así o 
anteproxecto tivo moitos retrasos ata a chegada do novo 
Reitor da USC: Alejandro Rodríguez Cadarso. 

Os terreos foron expropiados ao longo de varios anos, e a urbanización 
da zona correu a cargo da propia USC

Aspecto do sanatorio de San Lorenzo en 1925, dende os terreos do 
primeiro pavillón da Residencia de Estudiantes

Céltiga Revista Galega, Nº 65, 
1927, p.16 (Buenos Aires)

Os anos de retrasos e de dificultades orzamentarias, 
non foron óbice para que dende a diáspora galega se 
fixeran campañas de recolección de cartos. 
Asemade, o impulso dalgunhas corporacións locais e 
provinciais tamén serviu para apoiar o esforzo da 
USC. Organizacións veciñais, científicas, relixiosas e 
culturais tiveron un papel activo na consecución de 
fondos para iniciar a nova residencia que debía ser o 
xérmolo do futuro campus. Mesmo se intentou copiar 
o modelo do Padroado Rexio do proxecto da Ciudad 
Universitaria de Madrid.


 


          


A demora

Céltiga Revista Galega, Nº 76, 
1928, p.15 (Buenos Aires)

Finalmente será con Rodríguez 
Cadarso ocupando a reitoría da 
USC, no tránsito entre a Dictadura 
de Primo de Rivera e a II República 
cando o proxecto tome o pulo 
definitivo

bavelsp.es



Imaxe de fondo: El Sol, 13 de julio de 1935, pp.5-6.

A construción
A construción do primeiro pavillón do complexo residencial non 
rematou ata maio do 1936, tres anos despois da morte do Reitor 
Rodríguez Cadarso, que foi á postre o seu máis importante defensor. 
Por iso o Claustro decidiu nomear a nova edificación como 
“Residencia Universitaria Rodríguez Cadarso”. O proceso foi lento e 
tedioso, existindo innumerábeis problemas: falta de pedra, folgas, 
problemas de financiamento, falta de interese polas autoridades 
locais e centráis, etc. Así mesmo a urbanización da contorna quedou 
en mans da propia USC, ante a negativa do Concello de facer fronte 
ao gasto.

1932 1934
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A finalización da construcción 
do pr imeiro pavi l lón non 
supuxo o fin da obra, todavía 
quedaban por construir catro 
pavillóns residenciais e o resto 
dos equipamentos e servizos, 
p o r n o c o m e n t a r a 
u r b a n i z a c i ó n d e t o d o o 
polígono. Á altura de 1936 os 
promotores, a USC e boa parte 
da prensa rexional púxose 
mans á obra para reclamar ás 
autoridades republicanas  que 
aumentaran o seu escaso 
compromiso co proxecto, ao 
entenderse que este era capital 
para Galicia e para España.


Felipe Ramón Cordero Carrete foi o 
p r i m e i ro d i re c t o r d a R e s i d e n c i a 
Universitaria “Rodríguez Cadarso”. 
Profesor da facultade de Filosofía e 
Letras, entrou no cargo en 1934, sendo 
destituído e afastado da docencia tras o 
golpe de estado de xullo de 1936. Durante 
a súa etapa preparou os estatutos da 
Residencia e dotou de medios ao novo 
edificio, poñendo cartos do ser propio 
peto para a compra do mobiliario. 
Percorreu a xeografía galega recollendo 
fondos para rematar a construcción, e 
p a r t i c i p o u m o i a c t i v a m e n t e n a 
visibilización do proxecto a través da súa 
colaboración habitual na prensa. Tamén 
impartiu un bo número de conferencias 
para concienciar da necesidade de 
rematar e dotar á nova construcción. Así 
mesmo, foi o deseñador do escudo da 
residencia, que é o actual escudo do 
actual Colegio Maior Rodríguez Cadarso.

O director

Habitación individual 1941 Comedor 1941Hall 1941

O escudo
O escudo deseñado por Cordero Carrete 
constaba das cinco estrelas da familia do 
Arzebispo  Alonso III de Fonseca, un dos 
pais fundadores da USC, rodeada da lenda: 
“Collegium Universitarium Compostellae”. A 
partir de 1941 converteuse nun dos símbolos 
do novo colexio maior, asociándose á beca 
de gules inspirada na cor da Banda Real de 
Castela. Esta última era a inspiración do 
estandarte utilizado por Francisco Franco 
como Xefe do Estado, que naquel intre lle 
daba nome ao actual CM Rodríguez 
Cadarso.

  

Orixinal dun artigo de Felipe Cordero Carrete explicando o seu deseño de escudo para a nova residencia

O resto do proxecto
A través dun decreto do 20/9/1942 o rexime franquista fixo obrigatoria a 
residencia dos universitarios nalgún colexio maior, aínda que a carestía deste 
tipo de instalacións permitiu que moitos universitarios simplemente puidesen 
adscribirse a algún dos existentes. Unha modalidade de pertenza á institución 
colexial na que os adscritos simplemente participaban nas actividades 
académicas, sociais e relixiosas destes sen residir neles. A partir de 1948, e 
despois dunha revolta interna dos residentes, o centro pasou ás mans dun 
padroado privado ata a súa devolución á universidade en 1984. 
En 1953 e 1964 inauguráronse os seguintes edificios do proxecto arquitectónico 
de Jenaro Lafuente, os colexios maiores San Clemente e Fonseca. O primeiro 
deles directamente en mans do SEU ata 1969 e logo da Delegación Nacional de 
Acción Docente, mentres o segundo foi dirixido pola Institución Teresiana a partir 
de 1969 despois de pasar tamén polo padroado do Opus Dei, converténdose 
nun colexio feminino.   
Os outros dous pavillóns do proxecto orixinal nunca chegaron a rematarse, aínda 
que a posibilidade barallouse seriamente nas décadas de 1970 e 1980.


 


Obras de construcción do CM Fonseca (década de 1950) e 
CM San clemente no 1969

Aparicións e colaboracións de Felipe Cordero Carrete na prensa galega 
dos anos 30 na súa faciana de director da Residencia Universitaria

Lamentablemente a inauguración, prevista para 
Xullo de 1936, non se celebrou polo estoupido da 
Guerra Civil, quedando ao primeiro pavillón do 
proxecto rematado pero sen residentes ata xaneiro 
de 1941. Nese mesmo ano, o réxime decidiu 
xestionar de maneira individual cada un dos 
pavillóns; adscribíndoos ás diferentes familias do 
réxime conforme se foran rematando. Así o 
primeiro pavillón da Residencia Universitaria 
Rodríguez Cadarso foi renomeado Colegio Mayor 
Generalísimo Franco. 
Os novos residentes ingresaron o 9 de xaneiro 
daquel mesmo ano. O maior contaba con espazo 
para 136 residentes, hall, sala de música e de 
proxección, sala de visitas, capilla, vivenda para o 
director, cociña, duchas e servicios, habitacións 
dobres e individuais, calefacción central, liña 
telefónica, un servicio de comedor e un autobús 
propio con o que se desprazaban os residentes 
ata as súas facultades e co que tamén se 
realizaban excursións culturais.


O nome

La Vanguardia, 1944

Obras da Residencia 1950

Soportais entre os CM San 
Clemente e Fonsec, 1955

Boletín da USC, Xaneiro de 1941



Imaxe de fondo: Alzado do primeiro pavillón do proxecto arquitectónico de Jenaro de la Fuente, 1929. AHUSC

A dictadura
Durante os seus pr imeiros anos, o CM 
Generalísimo Franco dependeu directamente do 
Sindicato Español Universitario, un órgano do 
partido único no que debían militar todos os 
estudantes universitarios. Durante os anos corenta 
e cincuenta o novo maior recibiu e agasallou a 
numerosos persoeiros da dictadura, pero isto non 
foi óbice para que tamén se realizara en el a 
primeira grande actividade protesta na USC. O 
primeiro director da postguerra, Rafael Fernández 
Rofast, profesor de Historia do Dereito, foi 
obrigado a dimitir despois dunha tensa campaña 
dos colexiais. Co cambio de director o centro 
pasará de estar asociado ao SEU a quedar 
vinculado á Igrexa.


Actividades
Durante aqueles anos as actividades culturais e 
filantrópicas ocupaban unha boa parte do tempo 
de ocio dos colexiais. As actividades do Teatro 
Español Universitario foron especialmente 
importantes no CM, asemade tamén se realizaban 
conferencias ou cursos de verán, excursións e 
intercambios. Por exemplo, 20 alumnos da Escola 
Naval de Marín se intercambiaban durante 20 días 
con residentes do Maior. Tamén tiñan reservadas 
unhas poucas prazas no CM membros das 
d e l e g a c i ó n s e x t e r i o re s d e F a l a n g e e n 
Hispanoamérica. O cine-fórum tamén foi outra das 
actividades con máis repercusión na comunidade 
universitaria, xa que era aberto ao resto dos 
alumnos da USC.


A democracia
En 1984, o primeiro rector elixido democráticamente logo 
da aprobación da Lei de Reforma Universitaria, o físico 
Carlos Pajares Valés, rematou cos padroados privados que 
rexían os tres colexios maiores levantados con fondos 
públicos, poñéndoos baixo xestión directa da USC. 
Acadábase o vello anhelo do Reitor Rodríguez Cadarso, e 
de todos aqueles que puxeran en marcha o proxecto da 
Residencia nas décadas entre 1918 e 1936. O seguinte 
paso foi mudar o nome do maior, retomando o orixinal 
“Colexio Maior Rodríguez Cadarso”, aconteceu o 9 de 
novembro de 1984.


Os directores

Os colexiais

Entre 1941 e 1966 o actual CM Rodríguez Cadarso 
tivo media ducia de directores. Algúns deles 
desempeñaron papéis moi importantes na USC, 
como o de secretario xeral ou Reitor, mentres outros 
tiveron un paso fugaz por ela, antes de lograr unha 
cátedra noutra universidade. 
 
(1941-1948) José Fernández Rofast (Dereito)(1948-1955) 
Manuel Gómez-Serranillos Fernández (Farmacia) 
(1955-1960) Manuel Lucas Álvarez (Historia) 
(1960-1962) Diego Ribas Mujal (Medicina) 
(1962-1963) Antonio Gullón Ballesteros (Dereito)
(1963-1966) José Antonio Sainz Cantero (Dereito) 
(1972-1984) María Pilar Fernández Otero (Farmacia) 
(1984-) Rosa Calvo Anta (Farmacia)


Manuel Lucas Álvarez 
cara 1955

ABC(Madrid), 9/2/1974

La Vanguardia Española (Barcelona), 28/7/1965 

La Voz de Galicia (A Coruña), 13/8/1943 

La Voz de Galicia (A Coruña), 13/8/1943 

La Voz de Galicia (A Coruña), 20/4/1966 

Retrato oficial de Manuel Lucas Álvarez 
como Reitor 1975

Recortes de La Voz de Galicia 
(A Coruña), década de 1970 

Entradas de Cine Forum e  
Programa de actividades

                                           ABC(Madrid), 9/4/1960 
 
O voluntariado e as actividades solidarias 
sempre foron unha sinal distintiva da actividade 
dos colexios maiores. Máis aló do ocio, o 
esparcemento ou as actividades culturais, o 
programa educativo dos colexios maiores 
tamén aspira a facer cidadáns comprometidos 
coa súa contorna. Un exemplo é a Operación 
Ladrillo de 1960, na que colexiais do actual CM 
Rodríguez Cadarso axudaron a levantar 
vivendas sociais na estrada de San Lourenzo, 
moi cerca da Residencia. 

La Voz de Galicia (A Coruña), 14/6/1986 

La Voz de Galicia (A Coruña), 30/11/1982 

La Voz de Galicia (A Coruña), 26/4/1991 

Adicatoria de Xosé Filgueira Valverde:  
Libro de Honra do CM Rodríguez Cadarso, 22/4/1993 

La Voz de Galicia (A Coruña), 7/11/1984 

Acto de becas de 1959 
director Manuel Lucas 

Acto de becas de 2003 
Director Suso Lamas

Acto de becas de 1996 
Directora Milagros Otero

Ao longo da súa historia nonaxenaria, o CM Rodríguez Cadarso 
ten sido residencia masculina, residencia feminina e incluso 
residencia de posgrao. Dende 1984 é unha residencia pública da 
USC, e dende 1988 o seu réxime é mixto. Nel residen 
habitualmente alumnos de grao, máster e doutoramento da 
USC. Todos os anos unense á familia cadarsina alumnos 
procedentes doutras partes de España e do mundo: coreanos, 
alemáns, franceses, norteamericanos, mexicanos, uruguaios ou 
arxentinos teñen formado parte da nosa gran familia. O CM 
propón un monte de actividades culturais e deportivas, todos os 
anos organiza o torneo intercolexial de fútbol Memorial Varela 
Vence, convida invitados a dar conferencias, acolle congresistas 
e renova as tradicións colexiais. 
Depois da reforma integral que sufriu durante o curso 
2009/2010, o CM Rodríguez Cadarso conta con 51 prazas, a 
maioría delas individuais, sendo o centro máis demandado nas 
solicitudes de novo ingreso no Servizo Universitario de 
Residencias da USC.


 


Actividades colexiais do CM Rodríguez Cadarso 
2011-2017


