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El misteri envolta la desaparició 
del ‘Còdex Calixtí’ de Santiago

EL PERIÓDICO
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

L
a policia investiga la desapa-
rició del manuscrit original 
del Còdex Calixtí, considerat 
com la primera guia del Ca-

mí de Santiago, una joia del segle XII 
d’incalculable valor històric custo-
diada a l’Arxiu de la catedral de San-
tiago de Compostel·la. El llibre, que 
només es mostra en grans ocasions, 
va ser sostret d’una cambra blinda-
da. La Brigada Judicial i la Brigada 
de la Policia Científica participen en 
la investigació i la Interpol també 
ha estat alertada seguint els proto-
cols europeus per controlar els mer-
cats on es comercia amb peces d’art 
tan singulars.
 El misteri envolta la desaparició 
d’aquest incunable, que personal 
de l’arxiu va trobar a faltar dimarts 
passat. La policia espera trobar algu-
na pista després d’analitzar les cam-
bres de seguretat de la catedral. El 
delegat del Govern a Galícia, Miguel 
Cortizo, va informar ahir que la de-
núncia va ser presentada  dimecres a 
les 19.00 hores encara que des de gai-
rebé 24 hores abans la policia ja esta-
va al cas de la desaparició. Cortizo va 

La policia espanyola 
i Interpol investiguen 
el robatori de l’obra, 
d’un valor incalculable 

demanar «prudència» mentre es des-
envolupen les indagacions.

ACCÉS RESTRINGIT/ El còdex es troba-
va en unes dependències d’accés res-
tringit dintre de la catedral, amb 
unes mesures de seguretat que s’es-
tan estudiant. Ni els panys ni les por-
tes de l’estança on es trobava l’incu-
nable presenten signes de violència, 

els panys no van ser forçats, ni han 
desaparegut altres llibres.
 «Qui es va emportar el Còdex Ca-
lixtí sabia de què es tractava, conei-
xia el seu incalculable valor i com 
arribar-hi», va afirmar ahir José Ma-
ría Díaz, el degà  –canonge que pre-
sideix el capítol de la catedral– en 
una multitudinària roda de premsa. 
Segons va explicar, només ell i dues 
persones més tenien accés a aques-
ta sala de la cambra blindada on es 
guardava el valuós exemplar així 
com altres documents de gran valor 
propietat de la catedral compostel-
lana. Exclusivament doctors en di-
ferents especialitats històriques hi 
tenen accés. Va ser un d’aquests ex-
perts qui va trobar a faltar el docu-
ment dimarts passat a la nit, quan va 
anar a tancar l’arxiu. Recorda haver-
lo vist per última vegada al seu lloc a 
finals de la passada setmana, dijous 
o divendres. 

SENSE ASSEGURAR/ El degà va eludir 
aportar detalls sobre les mesures de 
seguretat de l’obra, que no està as-
segurada. L’última vegada que es va 
taxar, amb motiu d’una exposició a 
Burgos en què finalment no va par-
ticipar, el còdex va ser valorat en mil 
milions de les antigues pessetes, uns 
sis milions d’euros. Com a norma, el 
Còdex Calixtí no surt mai de la cate-
dral. L’última vegada que ho va fer 
va ser el 1993 amb motiu d’una ex-
posició. H

33 Edici facsímil del ‘Còdex Calixtí’ exposat en una sala de la Catedral de Santiago de Compostel·la oberta als turistes.
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El lladre «sabia  
com arribar-hi», diu 
el degà de la catedral 
que el custodiava «És com si hagués 

desaparegut el Museu 
del Prado, l’Escorial, 
l’Alhambra o la Mesquita 
de Còrdova. Es tracta 
del primer llibre de 
viatges d’Occident»

«Conté peces 
úniques de litúrgia 
compostel·lana. Forma 
part de les primeres 
polifonies que es feien  
a Europa des de  
mitjans del segle XII»

«És el pare de la 
majoria dels llibres 
sobre Santiago que es 
conserven, el ‘Còdex 
Calixtí’ més antic i  
més ben conservat»

F. GARCÍA DE CORTÁZAR
HISTORIADOR

CARLOS VILLANUEVA
CATEDRÀTIC DE MÚSICA

J.M. DÍAZ DE BUSTAMANTE
MEDIEVALISTA

El Govern central està «reexami-
nant» totes les ajudes públiques 
que ha rebut la SGAE en els úl-
tims anys i, si es demostra que hi 
ha hagut algun tipus d’irregula-
ritat, en sol·licitarà el reintegra-
ment. Ho va dir ahir la ministra 
de Cultura, Ángeles González-
Sinde, que va afegir que el seu 
ministeri facilitarà a l’Audiència 
Nacional totes les dades que li sol-
liciti sobre la SGAE. 
 La ministra –que ahir es va re-
unir amb un grup de represen-
tants d’entitats de gestió de drets 
d’autor– va informar que tant el 
Ministeri de Cultura com el d’In-
dústria «estan reexaminant les 
ajudes que ha sol·licitat aquesta 
entitat de gestió a través de les 
seves diferents empreses i divisi-
ons», i va assegurar que «en el cas 
que es constati alguna irregula-
ritat, per descomptat que l’Estat 
demanarà el reintegrament» de 
tots els diners. 

GEStIÓ 3 POLÈMICa

El Govern 
«reexamina» 
les ajudes 
públiques  
a la SGaE

EL PERIÓDICO
MADRID

 La ministra no es va voler pro-
nunciar explícitament sobre si 
Teddy Bautista hauria de dimi-
tir del càrrec de president de la 
SGAE, però sí que va opinar que la 
junta directiva «ha fet bé d’apar-
tar-lo» i rellevar-lo de les seves 
funcions. «Em sembla que es po-
drà ocupar molt millor de la seva 
defensa des de fora del càrrec», va 
dir. Tampoc va voler opinar sobre 
si hi ha d’haver noves eleccions a 
la SGAE. «Això ho han de decidir 
els socis», va concloure.
 González-Sinde va admetre 
que el cànon digital «sens dubte 
ha de ser transformat», com cons-
ta a la Llei d’Economia Sosteni-
ble i obliga la sentència emesa 
per Brussel·les sobre la qüestió. 
«La UE s’ha compromès a fer una 
reflexió profunda sobre el cànon i 
nosaltres també estem en aquest 
procés buscant quina és la solu-
ció alternativa que reclamen els 
usuaris», va afirmar. H

33 Ángeles González-Sinde.

Sense notícies de 
la Creu d’Alfons III
33 Hi ha notables precedents de 
sostraccions d’art sacre. Fa 100 
anys, per exemple, va ser sos-
treta, també a Santiago, la Creu 
d’Alfons III i no se n’ha tornat a sa-
ber res. Un dels lladres d’art sacre 
més grans és el cèlebre Eric el Bel-
ga. Va espoliar esglésies d’Aragó, 
Castella, Catalunya i Navarra. El 
1979, va arribar a sostreure gaire-
bé tota la col·lecció del museu de 
la catedral de Roda d’Isàvena (Os-
ca) i després, penedit, va tornar al-
gunes peces.
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