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◆ 1. Tempos de lanzas e béstas

Os Fonseca, claro exemplo dunha familia media que ascende vertixino-
samente entre 1454 e 1534, chegan a Galicia no medio do turbulento 
panorama político e social de mediados do século XV (García Oro 

2002: 118). Estraños no dito reino, conseguen facerse coa mitra compostelá, 
que o entón arcebispo de Sevilla —o primeiro dos Fonseca— acada para o seu 
sobriño de igual nome, cuxa carreira comezara a impulsar proporcionándolle 
o decanato da sé hispalense. Iso foi posible grazas ao seu predicamento na corte 
dos Trastámara, onde «el arzobispo pudo mucho con los dos reyes —Juan II 
y Enrique IV— y se hacía mucho de lo que mandaba» (Azcona 1993: 65), 
pois, ao cabo, era «muy astuto e diligente: daba buenos e prestos remedios a 
los casos que acaescían» (Pulgar 1789: 123). Desta proxenie naceu D. Alonso 
de Fonseca e Acevedo, froito de unión non lexítima entre o novo arcebispo 
e María de Ulloa, pero que, como as canónicas, contribuíu a selar as alianzas 
trabadas no rebulicio das contendas civís que alteraron Galicia na segunda 
metade do Catrocentos. Seu pai, o segundo dos Fonseca, resignado arcebispo 
de Santiago desde 1464 tras usufrutuar a sede sevillana entrementres seu tío lle 
franqueaba as portas compostelás, seguiu o exemplo dos seus maiores facendo 
de Salamanca o centro dos seus intereses e expectativas familiares; en efecto, 
sendo a súa modesta liñaxe orixinaria de Toro, elixiran a cidade do Tormes 
como soar de maior prestixio no que facer brillar o seu apelido. De alí fan 
natural as referencias documentais máis antigas o seu fillo Alonso, futuro 
arcebispo de Santiago e de Toledo, se ben Compostela acabará sendo aceptada 
como o seu berce, en especial grazas a López Ferreiro e o «prestigio que tuvo 
y tiene esta monumental obra» (Sendín Calabuig 1977: 30). Opinión que moi 
probablemente non ande descamiñada, dado que o tempo do seu nacemento 
forma parte daqueles quince ou dezaseis anos en que andara seu pai «las 
armas vestidas y la lança a caballo defendiendo su arçobispado y su Iglesia de 
los enemigos que gelo tenían tomado» (Rodríguez González 1984: 289)1. Porén, 
e no noso sentir, tras o que parece unha inocente disputa de emulación localista 
agóchase unha cuestión de máis calado, a confrontación entre dúas maneiras 
de entender unha paternidade eclesiástica. Unha pretendendo desculpala atri-
buíndoa á mocidade —«testimonio de su flaqueza»—; en suma, unha relación 

1.  Hai ademais unha circunstancia na que ninguén pareceu reparar e que merecería avaliarse. D. Alonso, no seu 
testamento, lémbrase da confraría dos clérigos de Nosa Señora da Concepción da catedral de Santiago, da que declara 
ser irmán, e esta so admitía a aqueles que eran naturais da dita cidade (Sendín Calabuig 1977: 222).
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ocasional cunha moza —para algún autor, «casi una niña»—, a quen presentan 
recluída no seu domicilio familiar, onde finalmente falecería en 1505, «llorando 
sus extravíos juveniles» (Caamaño Bournacell 1950: 25)2. Unha relación, polo 
tanto, na que non cabía convivencia na afastada Salamanca. Estamos ante unha 
formulación propia duns tempos nos que medraba o liberalismo anticlerical, 
que era preciso contrarrestar, e nos que o código de valores morais mudara 
sensiblemente fronte ás circunstancias, máis tolerantes (se non no legal, si 
no cotián), vixentes catro séculos antes3. Contrasta esta actitude timorata coa 
que sen dúbida foi unha unión consciente, oportuna e duradeira —«mançeba 
del patriarca y arzobispo de Santiago», chámalle Vasco de Aponte (Aponte [c. 
1530] 1986: 166)—; unha relación que probablemente afianzou a amizade do 
arcebispo co seu irmán Sancho Sánchez de Ulloa, I conde de Monterrei, o seu 
«inseparable aliado» (López Ferreiro [1905] 1983: VII, 284), fronte aos Moscoso 
e os Soutomaior, que, tras o estéril matrimonio de María de Ulloa con Álvaro 
Páez —morto en 1468—, non tiñan moitos motivos de satisfacción daquela 
familia. Non semella casual que os dous fillos desta parella sexan concibidos 
nese período de cambio de alianzas que transcorre entre 1470 e 1476, no que 
o arcebispo tentou co tálamo, é verdade que sen éxito, acalmar as querelas cos 
seus inimigos (García Oro 1987: 316-319).

Como era habitual nas familias de fidalga prosapia, o irmán máis vello, 
Diego de Acevedo, sería destinado á vida civil ou á milicia —de feito, falecería 
en 1496 loitando contra os franceses no Rosellón— e recibiría un morgado, que 
seu pai comezou a preparar e que, finalmente, co permiso dos Reis Católicos, 
entregaría máis adiante ao seu neto Alonso en 1504 co gallo da prematura morte 
daquel. Nacera este dun casamento vantaxoso que tamén lle arranxara en 1487
coa súa curmá Francisca de Zúñiga e Ulloa, herdeira do condado de Monterrei 
(Vázquez Bertomeu 2000: 106-107), entroncando deste xeito os fidalgos de Toro 
coa nobreza titulada de Galicia, pero o proceso non foi doado e daríalles que 
facer (García Oro e Portela Silva 2006: 32-33).

2.  Tendo en conta que seu irmán Sancho naceu probablemente en 1442 e ela era máis vella, pasaba xa ben dos trinta 
cando comezou a relación co arcebispo (García Oro 1981: 174).

3.  Daquela outros grandes dignitarios da Igrexa española —D. Alfonso Carrillo, arcebispo de Toledo, e D. Pedro 
González de Mendoza, arcebispo de Sevilla— tamén tiveran descendencia.
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◆ 2. A formación dun prelado

Para Alonso quedaba reservada a carreira eclesiástica, que, tendo en conta 
a situación paterna e o seu predicamento na corte, se auguraba brillante. 
Iniciou a súa formación, como era de costume, a curta idade, aprendendo latín, 
ou «gramática», como se dicía daquela. Cando encomezou a súa relación con 
esta lingua, ensinaba en Salamanca Antonio de Nebrija, que mantivo o seu 
labor docente ata 1487. Dada a relación deste coa súa familia —fora o primeiro 
Fonseca quen o mandara vir de Italia en 1470—, non é fóra de razón pensar 
que asistira ás súas leccións (Suárez Golán 2011: 21-22), e quizais de aquí lle 
viñese a súa paixón por aquel idioma, cuxo uso correcto fomentou, tanto na 
liturxia catedralicia, para que se evitasen «vicios de malos latines e acentos» 
(López Ferreiro [1905] 1983: VIII, 14), como na universidade4. A seguir entrou 
no Estudio salmantino para estudar artes liberais, antesala obrigada para acce-
der logo aos estudos superiores. Resulta probable que o seu asentamento nesta 
cidade coincidise co afastamento forzoso do seu pai, por orde real, de Galicia 
en febreiro de 1481, pois, se é certo que aquí servira ben e fielmente a Isabel 
e a Fernando axudándoos a someter á súa obediencia aquela terra, «poblada 
de gentes feroces y recias»5, non podían estes consentir a súa prepotencia, que 
o levaba a gabarse en público de que «non avia en el arçobispado otro rey ni 
papa sino el Arçobispo» (García Oro 1977: 199). Deste xeito, aplicando o vello 
principio administrativo de «promoveatur ut amoveatur», honrárono co nomea-
mento de presidente do Consello Real, que o obrigaba a residir na corte. Daquela 
debeu fixar a súa residencia alternativamente en Valladolid, á fronte de cuxa 
chancelaría o situaron os monarcas en 1484, e Salamanca (López Ferreiro [1904] 
1983: VII, 304 e ss.). A partir de 1482 comezou don Alonso a preocuparse pola 
economía do fillo, facilitándolle medios cos que atender os seus gastos. Nese ano 
fíxolle graza dunha das notarías de número da cidade de Santiago —outra sería 
para seu irmán Diego—, que, descontados os emolumentos do notario substituto 
que correu co oficio, debeu supoñer un ingreso non modesto. En 1484 —con-
taría por entón oito anos— sería nomeado arcediago de Cornado, dignidade do 
cabido compostelán, prebenda que non obrigaba a desenvolver tarefas pastorais, 

4.  En setembro de 1527 quéixase a unha representación da Universidade de Salamanca que o visita en Alcalá de que 
algún dos catedráticos non usen o latín, nin no claustro nin nas aulas (García Oro e Portela Silva 2000: 560).

5.  Este será mérito que alegará o Rei Católico en 1506 para xustificar a Xulio II a sucesión do fillo na mitra do pai 
en Compostela (Terrateig 1963: 29).
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pero si comportaba a recepción de importantes rendas, que se irían incremen-
tando coas procedentes de beneficios eclesiásticos sine cura dunha longa nómina 
de parroquias —non menos de vinte e sete entre 1484 e 14896—. Ingresos cos 
que puido ir afrontando os seus crecentes gastos académicos e manter o nivel 
de vida correspondente á súa condición social (Iglesias Ortega 2019: 401 e ss.).

O ano 1490 marca un fito na súa existencia. É por entón, con catorce anos, 
cando consegue o seu primeiro e único título académico, bacharel en Artes, que, 
se ben non gozaba de moito prestixio na época —«Bachiller en Artes, burro 
en todas partes», aseguraba desapiadadamente o dito (Sbarbi y Osuna 1922: I, 
84)—, abría as portas das cátedras superiores, ás que sen dúbida aspirou, pois 
nos libros da Universidade de Salamanca consta a súa matrícula en Filosofía en 
1491 —talvez para iniciar o camiño cara á licenciatura en Artes— e en Teoloxía 
en 1492. Con todo, non hai rexistro de que terminase os ditos estudos, como 
revela o seu expediente episcopal en Roma, no cal aquel cativo título —«bacc. 
in art.»— é a única meta académica que consta acadase (Gulik e Eubel 1923: III, 
314). Neste senso, resulta tamén moi significativo que os membros da delegación 
da universidade salmantina que viaxa a Alcalá en 1527 a presentarlle os seus 
respectos manifestasen, para gabar a excelente acollida da que foron obxecto, que 
«los recibió como si él fuera hijo de la dicha universidad» (García Oro e Portela 
Silva 2000: 560)7. De calquera xeito, aquel magro recoñecemento académico, que 
non reflicte nada o seu futuro talle intelectual, achandoulle o camiño cara ao 
estado eclesiástico. Sen dúbida é daquela cando recibe a tonsura, coincidindo 
con nomeamentos de meirande envergadura. En primeiro lugar, unha coenxía 
no cabido compostelán, da que tomou posesión por medio de procurador o 22
de decembro de 1490, quedando exento polo cabido, por compracer a seu pai, 
do pago da media annata. Nese mesmo ano é presentado como cura de Santa 
María a Maior de Pontevedra, beneficio ao que se uniu en 1492 o de San Pedro 
de Santa Comba e os seus anexos de San Xoán de Grixoa e San Pedro de Cícere, 
na comarca de Xallas; mantería ambos os dous ata o seu ascenso ao episcopado 
en 1507, se ben nunca exerceu por si o oficio, encomendándollelo a clérigos 
escusadores e limitándose a percibir os ingresos que como cura lle correspon-
dían. A eles engadiríase en 1495 un terceiro curato, Santa María de Fisterra. 

6.  Algúns deles quedarán xunguidos máis tarde aos bens fundacionais do seu colexio compostelán (Cabeza de León 
e Fernández-Villamil 1997: I, 64).

7.  Un dos motivos do arrepentimento que manifestará máis tarde o rei Fernando por aceptar a sucesión na mitra 
sería precisamente por ser daquela Alonso «mancebo y de poca edad, sin letras ni experiencia» (Odriozola 1960: 34).
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Ao mesmo tempo, grazas á protección paterna, seguiu aumentando a nómina 
de sinecuras que lle proporcionaban rendas —polo menos seis máis entre 1490
e 1496—, ás que se sumou un beneficio na diocese de Córdoba en 1492 (Iglesias 
Ortega 2019: 405), que non gozou pacificamente (Vázquez Bertomeu 2000: 108). 
Non podemos avaliar con precisión o que os ditos ingresos supuñan, sobre todo 
porque ao ter unha base decimal variaban de ano a ano en función do volume 
das colleitas; non obstante, cando en 1507, acadada a mitra compostelá, resigna 
en César Riario, patriarca de Alexandría, arcebispo de Pisa e bispo de Málaga, 
as parroquias de Santa María a Maior de Pontevedra e San Pedro de Santa 
Comba e os beneficios simples de San Bartolomeu de Pontevedra e Santa María 
de Arco en Cangas, a súa renda foi valorada en 700 ducados de ouro (Iglesias 
Ortega 2019: 403). Sería agradecido, e no seu testamento lembraríase dos seus 
curatos —de Fisterra non, se cadra porque o usufrutuou pouco tempo— e das 
parroquias do arcediagado de Cornado; a aqueles legoulles ornatos e alfaias 
litúrxicas, e a estas, a cada unha, 3000 marabedís para que mercasen aquilo 
do que máis precisasen (Sendín Calabuig 1977: 223-224).

Probablemente a partir de 1492 comezou a frecuentar a compañía de seu pai, 
con quen quizais veu a Santiago nunha das breves estadías que este realiza en tal 
período —en 1493 debeu presentarse de novo na corte—, o que se callar explica a 
interrupción dos seus estudos, xa que desde entón non volve figurar nos papeis 
do arquivo salmantino. É posible que nalgún momento dese período permane-
cese de maneira temporal en Compostela exercendo as obrigacións propias da 
súa coenxía, pois en 1496 o cabido encárgalle a xestión ante a Real Audiencia do 
chamado «preito sobre o pan da conga», relacionado probablemente con rendas 
que percibían os membros daquela corporación eclesiástica. Non sabemos os 
motivos —algúns apuntan a un despique dos oidores polos moitos conflitos que 
mantiveran co seu pai, o arcebispo—, pero o certo é que, en relación con este 
litixio, foi sancionado coa pena do desterro. De todos os xeitos, e coñecendo o 
carácter que amosará no futuro, non nos causa estrañeza que acaso merecese 
tal castigo por méritos propios. Así e todo, o cabido debeu quedar satisfeito da 
súa actuación, xa que o premiou acordando que fose contado como presente 
á hora de percibir as súas rendas durante o seu alongamento da cidade (López 
Ferreiro [1905] 1983: VIII, 9-10).

O ano 1496 vai ser infausto na vida dos Fonseca. O falecemento de Diego 
en outubro no asalto francés á fortaleza de Salsas, da que era alcaide, víñase 
xuntar ao arredamento de pai e fillo de Galicia mentres contemplaban como 
o seu rival, Diego de Muros III, o que conseguirán desprazar da chantría cate-
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dralicia en 1491, aproveitaba a ocasión para facerse co decanato, consolidando 
deste xeito a súa autoridade no seo do cabido. Plantábase así a semente de 
futuras discordias nas que tamén o fillo sucederá o pai no momento de herdar 
a mitra. Non obstante, polo momento, os dous Fonsecas trocaron o escenario 
da súa vida mudándose en cortesáns, e deste xeito gañaron tamén prestixio e 
honras. De feito, o mozo Alonso foi nomeado, tamén en 1496, aos vinte anos, 
protonotario de Aragón e capelán dos Reis Católicos, cargos sen dúbida hono-
ríficos, dos que o último talvez coincidiu coa recepción das ordes menores, pois 
o sacerdocio debeuno obter ao tempo da ordenación episcopal. Polo menos iso 
parece desprenderse do que figura no seu expediente romano, no cal consta 
como «in minor. const. [in minoribus ordinibus constitutus]» (Gulik e Eubel 
1923: III, 314). É a época en que seu pai recibe encomendas diplomáticas nas 
que debeu participar formando parte do séquito, como acompañar a infanta 
Catarina a Inglaterra con motivo do seu casamento co herdeiro da coroa en 
1501. É probable que fose neste momento, e non durante a etapa universitaria, 
cando tivo amores con Xoana Pimentel8, dama da raíña Isabel, dos que nacería 
o seu fillo Diego de Acevedo e Fonseca.

Pouco sabemos con seguridade da traxectoria dos Fonseca durante este 
período. É por entón cando o pai se instala de xeito definitivo en Salamanca 
e comeza a crear un proxecto para desenvolver a súa influencia na cidade 
(Vázquez Bertomeu 2000: 107-109). Probablemente é aquí onde en 1506 empe-
zou a xestación do que será chamado «el negocio del arçobispo de Santiago», 
a sucesión do seu fillo na sede compostelá. Non foi doado, pero todo o proceso 
demostra que, a pesar dos problemas e da desconfianza ocasional suscitada nos 
monarcas, D. Alonso, como antano seu tío, acadara un posto de relevancia na 
corte. A fidelidade na guerra de sucesión e a colaboración para pacificar Gali-
cia e consolidar alí o poder real, a axuda económica prestada para a guerra de 
Granada (máis de 14000000 de marabedís entre 1489 e 1491) e a boa xestión dos 
encargos recibidos —entre eles a gobernación do reino de Castela en 1491 na 
ausencia dos reis naquel conflito— pesaron no ánimo de Fernando ata facerlle 
decidir apoiar aquela solicitude, que de todos os xeitos esixiu a viaxe a Roma 
do arcebispo e do candidato á sucesión —tras acompañar este previamente o rei 
a Nápoles en setembro de 1506—, para vencer os inevitables escrúpulos papais 
e do monarca, quen lle escribía ao pontífice na súa solicitude: «bien conozco 

8.  Era irmá de D. Bernardo Pimentel, futuro I marqués de Távara, fillos dun segundón da casa dos condes de 
Benavente (Iglesias Ortega 2019: I, 403), na que casará seu curmán Alonso, III conde de Monterrei (García Oro 
e Portela Silva 2006: 300).
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que este es un caso muy raro y que su santidad no lo debe fazer sino con gran 
dificultad» (Terrateig 1963: 30); con razón comentaba un contemporáneo que 
«fue tenido en todo el reino por cosa muy dura y áspera y de mal ejemplo» 
(Odriozola 1960: 34).

◆ A itra co postel vellos con itos novas soluci ns

Ao final o obxectivo foi atinxido, non sen recorrerse a un pequeno subterfuxio 
para vencer os derradeiros obstáculos legais que coutaban a posibilidade de 
un fillo suceder seu pai nun cargo eclesiástico, o nomeamento dun arcebispo 
temporal, o cardeal Pedro Luis de Borja, que teoricamente estivo á fronte da 
sé entre o 28 de agosto e o 23 de outubro de 15079. Así, no mes de decembro, 
Afonso de Fonseca e Acevedo é promovido á dignidade arcebispal, mentres 
que seu pai é nomeado patriarca de Alexandría, título meramente honorífico, 
pero de categoría superior á que en teoría acababa de renunciar. E dicimos 
«en teoría» porque tal abandono estaba condicionado á permanencia do novo 
prelado na sede, reservando para si o dereito de retornar a ela no caso de 
vacante. Deste xeito, se non de dereito si de feito, ata 1512, data da morte do 
patriarca, Compostela tivo dous arcebispos: un instalado na cidade do Apóstolo 
e outro en Salamanca exercendo as funcións que como metropolitano a aquel 
lle correspondían, o que supuxo, para desespero do rei Fernando, enfronta-
mentos cos prelados salmantinos, dos que pretendían facer ninguén na súa 
diocese, e co claustro universitario polo control da provisión das cátedras. 
Os intentos do monarca por coutar estas disputas xurisdicionais esnaquizáronse 
contra a prepotencia do segundo Fonseca, que non dubidou en pararlle os pés 
ao soberano, ao que chega a dicirlle que el se comporta co seu fillo do mesmo 
xeito que el coa súa filla Xoana, a raíña, posto que «manda hacer sus provi-
siones que suenan en nombre de la reina [su] señora por los poderes que de 
su alteza tiene» (García Oro e Portela Silva 2000: 400-444). Só a súa morte en 
1512 veu solucionar o problema.

Alonso de Fonseca III tomou posesión da súa sé en 1509, e coa súa presenza 
volveron xurdir as vellas liortas. Xa a súa chegada a Salamanca en 1508 foi 
sinal de que as vésperas non eran boas, pois someteu a cidade a duras censuras 
por non se tocaren os sinos para festexar a súa entrada como metropolitano 

9.  Con todo, o episcopoloxio compostelán non o ten en conta entre os responsables da diocese (Barral Iglesias 
e Ardións Neo 1965: 79).
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que era (García Oro e Portela Silva 2000: 385). Fonseca en Santiago parecía 
sinónimo de conflito, e tres foron os campos nos que se desenvolveron; en 
realidade nada novo, xa que, como a mitra, tamén formaron parte da herdanza 
paterna. O contido do seu arquivo exemplifícaos perfectamente, ao tempo que 
mostra a súa raíz (Vázquez Bertomeu 2001: 525 e ss.). En primeiro lugar co 
cabido, no que o deán Diego de Muros III, agora convertido tamén en bispo de 
Mondoñedo, capitaneaba unha importante facción opositora ao novo prelado, 
En 1511 convocou un sínodo e manifestou a súa intención de visitar e reformar 
o comportamento dos seus membros, pero as constitucións foron rexeitadas 
polos cóengos, que apelaron a Roma, o que supuxo a apertura dun proceso 
no que non habería concordia ata a primavera de 1523, cando xa o arcebispo 
traballaba para alcanzar destinos máis altos. Neste contexto hai que entender 
o seu interese por conseguir o título de abade da colexiata da Coruña, que 
obtén en outubro de 1512, evitando así que fose caer nas mans dun adversario 
(Iglesias Ortega 2019: 406) 10.

Se á primeira se lle pode chamar doméstica, a segunda fronte foi territorial 
e tivo como contrincante o goberno municipal por unha cuestión que tampouco 
era nova e atinxía a cuestión do señorío arcebispal e os seus privilexios. Xa se 
viviran episodios violentos co anterior arcebispo, que agora se viron anovados 
ao pór os pes na cidade o novo prelado, que en xeitos e obxectivos non mudaba 
moito dos estilos paternos. Xa antes da súa chegada rifaran con derramamento 
de sangue e encarceramentos os servidores do arcebispo e os do municipio, que 
contaron, como no pasado, coa axuda dos xuíces da Real Audiencia, que preten-
dían someter á súa xurisdición todos os procesos civís da cidade sen reparar nas 
competencias señoriais do prelado. Estas loitas acadaron especial gravidade no 
mes de xullo de 1511, cando, con motivo da detención do alguacil do arcebispo, 
García de Cabezón, houbo un tumulto na Algalia de Abaixo diante da casa 
onde estaban a sede da Audiencia, a súa cadea e a residencia do gobernador 
de Galicia. Foi daquela cando se puido apreciar abertamente a sutil ironía 
e a prepotente soberbia de D. Alonso, quen se presentou montado nunha mula 

10.  De todos os xeitos, nestes tempos de conxunturas agrícolas inestables e de fortes dispendios para a bulsa do prelado, 
conseguir novos ingresos non estorbaba. Iso explica que o terceiro Fonseca, arcebispo de Santiago e candidato á sé 
primada, manteña un litixio xudicial en 1524 con outros tres candidatos, entre eles o daquela prelado toledano, pola 
abadía de San Antolín de Medina del Campo (Iglesias Ortega 2019: 408), ou que en 1532 use matreiramente toda a súa 
influencia para usurparlle a abadía de Baza ao bispo de Guadix (Redondo 1976: 367-370). Ben é verdade que Carlos V 
lle cargara unha maquía de 10 500 ducados sobre o seu beneficio para pagar diversas pensións (Gulik e Eubel 1923: III, 
314); estas en 1534 supuñan o 30 % do total dos ingresos arcebispais (Azcona 1980: 186).
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cun pao na man mentres gritaba: «¡Paz, paz!», finxindo unha actitude paci-
ficadora que estaba lonxe de manifestar as súas verdadeiras intencións, axiña 
evidentes cando o gobernador, Diego Hurtado de Mendoza, lle ordenou que o 
acompañase á súa residencia e el lle respondeu —«con mucha mansedumbre 
e reyendo»—: «Como señor a mi persona aveys de tratar así e mandarme eso 
[…] bien paresçe que son mandamientos que se fazen a hombres de cuenta». 
O resultado foi unha pena de desterro da cidade para o arcebispo, «más allá 
de cinco leguas de su circunferencia», á que respondeu con censuras eclesiás-
ticas. Porén, coa ameaza dunha guerra con Francia como escenario, Fonseca 
continuaba a ser unha peza valiosa para a coroa na defensa de Galicia, polo cal 
volveu atopar valemento na corte. Deste xeito, o rei ordena á Audiencia, o 20 de 
decembro de 1511, que levante a sanción, envíase un emisario para restablecer 
a concordia entre as partes e ordénaselles aos oidores que deixen de residir 
permanentemente na cidade de Santiago e, como era a súa obriga, percorresen 
de xeito itinerante o reino impartindo xustiza aos seus poboadores (García Oro 
e Portela Silva 2000: 31).

A terceira fronte tivo maior dimensión social e política, xa que logo supuxo 
a reapertura do conflito cos cabaleiros da Terra de Santiago, co conde de Alta-
mira á cabeza, que seguían teimando en rilarlle rendas e terras ao arcebispado 
para encher as súas tullas e señoríos. Non foi pequena a disputa, que ameazaba 
con resucitar a pantasma das loitas do século anterior, pero os tempos de andar 
dacabalo coa lanza na man xa pasaran; agora era o tempo das penas e da tinta, 
e de presentar papeis para que calasen barbas. Ademais os reis, que sabían ben 
con quen trataban, e sen escusar censuras e ameazas aos axentes arcebispais 
polos excesos cometidos, acabaron sendo favorables a D. Alonso e preservando 
os seus dereitos e demandas (Vázquez Bertomeu 2000: 16-127), ao tempo que lle 
ofrecían novas mostras de favor11.

É na primavera de 1520 cando ten lugar outro deses momentos signifi-
cativos na vida do noso persoeiro. O Rei Católico finara en xaneiro de 1516, 
a raíña Xoana continuaba encerrada en Tordesillas envolveita nas tebras da 
súa incapacidade e un novo rei mozo, Carlos de Austria, cingue a coroa dunha 
monarquía que está a sentar os alicerces da súa futura universalidade. De feito, 
a morte do seu avó alemán, Maximiliano, tráelle á cabeza a coroa imperial. 
Castela está revolta ao sentirse aldraxada pola actitude dos flamengos e bor-

11.  En 1515 é capelán mor da raíña Xoana e notario mor do reino de León e do seu consello, e en 1519, capelán mor 
de Carlos V (Iglesias Ortega 2019: 406).
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goñóns que viñeran no séquito do novo monarca; por iso, Carlos, que precisa 
cartos para viaxar a Alemaña a coroarse, decide reunir Cortes en Galicia, na 
cidade de Compostela12 —lonxe dos rebumbios casteláns—, o que será ocasión 
para reivindicar vellas arelas —o voto en Cortes— e novos obxectivos —a Casa 
da Especiaría—, pero, sobre de todo, no caso do terceiro Fonseca, para mostrar 
a súa valía persoal e a renovación da vella fidelidade ao trono, que o pri-
meiro dos Fonseca mostrara aos Reis Católicos fronte á Beltranexa, o segundo 
a Fernando na tormenta do primeiro Filipe e na rexencia, e agora ao empe-
rador no turbillón das Comunidades. Que soubo desempeñar ben o seu papel 
naquel fugaz encontro que rematou co embarque do monarca na Coruña, ata 
onde o acompañou, para dirixirse a Alemaña, queda demostrado pola carta 
que lle dirixiu a Carlos en novembro dese ano ofrecéndolle os seus servizos 
e asegurándolle que Galicia estaba apazugada13, mentres en Castela prendía 
o lume da rebelión. Os comentarios de Francés de Zúñiga deixan entender 
que fixo máis que dar boas palabras (Zúñiga [1529] 1989: 79):

Tuvo tal manera que habló con los principales del reyno y con otros de los más 
menores, dando a los unos y a los otros de sus averes; y andando en esto llamó 
secretamente muchos de sus parientes y criados y amigos de su casa, y de que 
se vio fuerte començó a meter la mano en los negoçios, de manera que allanó la 
tierra a pesar de los gallegos y con ayuda de los señores de la tierra.

Desde entón precipítanse os acontecementos. A década dos vinte será, sen 
dúbida, o seu momento de triunfo e de obxectivos acadados. Ao mozo monarca 
á forza tivo que o engaiolar aquela «sirena encantadora», como máis adiante 
lle chamará o seu secretario Juan de Vergara. E tivo que ser plenamente cons-
ciente diso; por tal motivo, desde aquela comezou a deseñar plans de maior 
ambición. Deste xeito, estando vacante o arcebispado de Toledo, cobizouno. Fai 
unha primeira solicitude a través dun parente, o prior Jorge Vázquez, talvez 
na primavera ou no verán de 1521, da que non ten resposta. Inténtao de novo, 
xa persoalmente, nunha carta dirixida ao rei no mes de setembro, na que lle 
asegura, se lle concede a gracia, que «será tan servido de [él] como nunca lo 

12.  Tras desta escolla acaso estivese a man do propio Fonseca, xunto coa doutros personaxes relevantes na Galicia 
daquel tempo, D. Fernando de Andrade, conde de Vilalba, e o conde de Lemos (García Oro 1994: 117).

13.  «[…] [E]stá sosegado y en vuestro servicio como quiera que no ha sido ni es sin mucho cuidado y fuerça, de gente 
que para ello se tiene» (García Oro 1994: 323). 
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fue de hechura que haya hecho» (García Oro e Portela Silva 2000: 565); pero 
a mercé era grosa e tiña moitos pretendentes14, e por iso non hai resposta de 
xeito inmediato. Entón cambia de estratexia e procura o valemento de quen 
sempre o favorecera, o cardeal Adriano de Utrecht, un dos rexentes na ausencia 
do soberano. Este escribe unha misiva de recomendación, datada o primeiro 
de xaneiro de 1522, na que enumera as súas virtudes —«prudentia, honestate, 
fide»— (García Oro e Portela Silva 2000: 556-557) e na que algún quixo ver, 
polo seu estilo, a pena do propio aspirante (Beltrán de Heredia 1972: III, 449). 
Pero o rei, ausente en Alemaña, non se decide; prefire agardar ata o seu retorno 
á Península, onde, finalmente, chega en xullo daquel ano. Entón, ou ben por-
que desconfiase da súa ambición15, ou ben porque, correndo daquela ventos de 
reforma relixiosa, coidase era mellor un bispo pastor que un prelado cortesán 
e político, ofreceulles a mitra a dous clérigos daquel perfil, os dominicos Fr. Juan 
Hurtado de Mendoza, quen a rexeitou por humildade, e Fr. Diego de Deza, 
arcebispo de Sevilla, que faleceu en xuño de 1523 sen poder tomar posesión.

Entrementres continuou facendo méritos con ocasión da súa viaxe a Valen-
cia en maio de 1522 para mediar cos axermanados de Xátiva e Alzira, xestións 
das que ignoramos os pormenores16, pero que non parece fosen especialmente 
eficaces (García Cárcel 1975: 131). De calquera xeito, fresca aínda a lembranza 
dos seus servizos, en setembro daquel ano volve solicitarlle ao rei a gracia da 
sé primada, que lle non dá chegado; se cadra iso explique a actitude de deixar 
de lado o papel e a tinta para facerse presente. Así o encontramos ao ano seguinte 
formando parte da expedición que viaxa a Pamplona organizada por Carlos V 
para facer fronte a un novo intento francés de ocupar Navarra. A crónica de 
Francesillo de Zúñiga preséntanolo na contorna do rei (Zúñiga [1529] 1989: 90):

[…] el Emperador entró muchas veces en Consejo con los grandes que allí nos halla-
mos sobre lo que se debía hacer para engordar a Don Alonso de Fonseca, Arçovispo 
de Santiago que de ay a quince días lo fue de Toledo con lo qual el Emperador 
le pagó los Servicios que le avia hecho, así en Galicia como prestándole dineros.

14.  O propio cabido toledano, un mes máis tarde, pídea para o bispo de Córdoba, Alonso Manrique (García Oro 
e Portela Silva 2000: 556).

15.  A pesar dos seus afagos, Fonseca tivera un papel destacado na asemblea reivindicativa de Melide de decembro de 
1520 e, xunto co conde de Vilalba, contrariando a vontade de Carlos, pedira e obtivera dos rexentes o nomeamento de 
capitán xeneral de Galicia, que limitaba a autoridade do gobernador (García Oro 1994: 127).

16.  «Missus fuit ut tumultum Valentiae urbis pacere», di Andrés Mendo (1655), cit. por Sendín Calabuig (1977: 36). 
O «alboroto alemán» (erro derivado de «xermanías»), chámalle M. Fernández Varela en 1798 (Fernández Varela 1799: 36).
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◆ or fin pri ado pero sen p rpura

En efecto, o emperador presentou a súa candidatura ao papa nunha carta asinada 
en Pamplona o 30 de novembro e un mes máis tarde tivo lugar o nomeamento 
(Núñez Contreras 1965: 372), do cal toma posesión por medio de procuradores 
o 26 de abril de 1524. Desde entón Galicia deixa de estar presente nos seus 
intereses17 e dedícase a tarefas diplomáticas, políticas e cortesás acordes co rango 
alcanzado e proba da confianza que ao rei lle merece. En 1524 casa en Tordesi-
llas á infanta Catalina, futura raíña de Portugal. En 1525 vai por vez primeira 
a Toledo na compaña de Leonor, raíña viúva de Portugal e irmá do emperador, 
para asistir ás Cortes convocadas polo monarca. En xaneiro de 1526 recibe na 
fronteira a futura emperatriz Isabel e, tras o seu matrimonio en Sevilla con 
Carlos, encargarase de celebrar o rito da velación dos novos esposos18. En marzo 
de 1527 bautiza na igrexa de San Paulo de Valladolid ao herdeiro da coroa, 
o futuro Filipe II, e en xaneiro de 1528, en Burgos, acompaña ao emperador na 
recepción dos embaixadores de Francia e Inglaterra. A súa influencia medra, 
e no mes de xuño de 1526 pasa a formar parte do recentemente creado Consello 
de Estado en Granada por suxestión do chanceler Gattinara (Bataillon 1966: 
229), pero será dos que en marzo de 1527, ao chegar a corte a Valladolid, que-
den «escusados», como resultado das intrigas promovidas por aqueles nobres 
e prelados que quedaran «afrentados porque no los habían nombrado»19; non 
obstante, será convocado de novo en outubro de 1528 e formará parte do consello 
da emperatriz Isabel durante as ausencias do monarca ata a súa morte20 (Barrios 
1984: 63 e ss.). En 1530, e con motivo do intento de divorcio de Henrique VIII, 
solicitará ditames de universidades e letrados (García Oro 2002: 137) e fará 

17.  Pero non na súa lembranza. Igual que a Salamanca, redimirá de impostos a Compostela, polo cal será chamado 
en ambas as dúas Pai da Patria (López Ferreiro [1905] 1983: 43), e deixará a súa pegada na catedral (García Iglesias 
2000: 671 e ss.) e na cidade coas obras que patrocinou (Vila Jato 2000: 607 e ss.). 

18.  «[…] [E] después de medianoche, queriéndolo así el Emperador por onestidad e religión, fue adereçado un altar 
en una cámara del Alcázar, e el arçobispo de Toledo, que para este efecto solo se avía quedado, diço allí la misa e los 
veló» (Pita Andrade 1960: 22-23).

19.  O certo é que Fonseca semella vivir un momento de perda do favor real, que medrará como consecuencia das 
críticas que fixo do saco de Roma no mes de maio. O embaixador polaco escribe como na festa da Trindade viu 
o emperador indo a misa flanqueado polo duque de Béjar (firmemente antirromano) á súa dereita e o arcebispo de 
Toledo á súa esquerda, «siendo así que de ordinario éste último tiene la preferencia» (Bataillon 1966: 242). Sutil xeito, 
sen dúbida, de mostrarlle o seu amúo.

20.  A composición do consello non experimenta modificacións entre 1529 e 1535 (Barrios 1984: 72).
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publicar á súa custa un tratado en contra do repudio da raíña Catarina, tía de 
Carlos V, escrito por Juan Rosende (González Dávila 1645: I, 85).

Esta actividade política, diplomática e cortesá debuxa a imaxe, tan criticada 
na época, dun prelado absentista pouco preocupado polas súas obrigas pastorais 
(González Lopo 2000: 135-136), o que lle valeu converterse en albo de críticas 
como as que lle dirixiu Juan B. Díaz de Luco en marzo de 1530, nas que 
o aguilloaba a reunir un concilio provincial, que non se convocaría, finalmente, 
ata 1536, xa na época do seu sucesor, Juan Tavera (Martínez Millán 2000: 114). 
Talvez a lembranza dos conflitos causados polo seu sínodo reformista de 1511
en Santiago e a conciencia da división existente no seo do cabido toledano21 lle 
tiraron o azo para aquel labor, sen dúbida necesario, pero pouco grato e, por 
outra banda, ineficaz se non estaba amparado por un concilio ecuménico, que 
cada vez era máis falado, pero que o papa non se decidía a convocar a pesar do 
interese do emperador. Namentres, retrucaba ás queixas polo seu absentismo 
dicindo «que era de mayor útil para su iglesia hallarse cerca de la persona real 
i a la vista de sus Ministros que asistir en Toledo» (Sendín Calabuig 1977: 37). 
Pese a todo, non lle eran alleos os problemas da pastoral das súas dioceses e, en 
parte, debe procurase aquí a orixe do seu mecenado académico, pois, como se 
recoñece nas escrituras fundacionais do seu colexio compostelán, era consciente 
da existencia de «plures presbiteri indocti», aos que quería proporcionar lugar 
e medios para a súa formación, o que acabaría por traer co tempo unha mellora 
xeral na situación relixiosa e espiritual do pobo que se lle confiara (Barreiro 
Fernández 1998: I, 68).

Pero os anos vinte son tamén os da súa madureza intelectual e espiritual, 
e nisto exerceu un papel decisivo o seu contacto con Erasmo de Rotterdam, 
ao que chegou por medio do seu secretario, Juan de Vergara, notable humanista 
de Alcalá, que desempeñara xa o dito cargo co seu antecesor, o cardeal Cisne-
ros, e que mantivo unha estreita amizade con aquel. Non foi doado obter o seu 
consentimento, que non deu ata ser presionado polo mesmo monarca, que lle 
ordenou presentarse en Burgos, onde daquela residía a corte, no mes de xuño 
de 1524. Tamén o responsable do prelo universitario, Miguel de Eguía, que 
imprime e lle dedica un par de obras do pensador holandés, favoreceu o achega-
mento do arcebispo á súa bibliografía. Fonseca abraza con entusiasmo o huma-
nismo cristián que aquel promove e intercambiará correspondencia con el, que 

21.  Entrementres se amoreaban as solicitudes de Fonseca da mitra toledana, o cabido tamén lla pedía a Carlos V 
en outubro de 1521 para D. Alonso Manrique: «y de esta buenanueva estamos todos muy alegres y nos tenemos por 
bienaventurados» (García Oro e Portela Silva 2000: 556).
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lle dedica a súa edición das obras de santo Agostiño, polo que recibirá do arce-
bispo un agasallo de 200 ducados22 (Bataillon 1966: 457), que agradecerá nunha 
carta datada en xaneiro de 1530 en Friburgo de Brisgovia (Alemaña) (García Oro 
e Portela Silva 2000: 566-567). Da importancia da pegada que deixou no ánimo 
do primado o roterdamiense son boa proba non só o retrato que del marcara 
co seu escudo como sinal de propiedade, que despois legou ao seu apreciado 
secretario, senón tamén os escrúpulos de conciencia que manifesta polo lugar 
elixido para a súa sepultura, a cidade de Salamanca, por xacer alí seu pai e poder 
dar que falar aos latriqueiros, inconveniente que desbotaba Vergara dicíndolle 
que «no es cosa de mucho inconveniente y quando alguno haia se debe sufrir 
y tolerar por las otras comodidades» (Sendín Calabuig 1977: 62).

Froito desa actitude é tamén o apoio que deu a outros humanistas (Abe-
llán 1976: 79-80) e as súas fundacións académicas, nas que se aprecia esa nova 
actitude, propia daqueles, de valoración da capacidade persoal por enriba da 
importancia da liñaxe (Rey Castelao 2001: 449). A bula fundacional do colexio 
Santiago Cebedeo de Salamanca foi asinada por Clemente VII en outubro de 
1525, materializando deste xeito un proxecto cuxo xermolo arrincaba de 1519 e 
que, a pesar de recibir xa os primeiros colexiais en 1528, non estará rematado 
ata 1549, moitos anos despois do seu falecemento (Castro Santamaría 2004: 297
e ss.). Tamén Compostela se viu agasallada pola xenerosidade de D. Alonso, 
quen, se ao primeiro pensou só en ampliar o chamado Estudio Vello, que 
xurdira polo esforzo de Lopo Gómez de Marzoa, Diego de Muros III e o seu 
tío de igual nome entre 1495 e 1506, polo menos xa desde 1522 matina nunha 
institución máis ambiciosa, un edificio de nova planta ergueito no soar das casas 
que foran da súa familia materna (García Iglesias 2004: 283 e ss.). A bula papal 
é de 1526, pero o proxecto camiñará vagarosamente ata que en 1532-33 lle dea 
un pulo, para o que foron decisivos a colaboración do seu parente Lope Sánchez 
de Ulloa, arcediago de Reina no cabido compostelán, e o compromiso do seu 
sucesor na sé, o arcebispo Tavera (García Oro, Romaní e Rodríguez Suárez 
1992: XIX-XXIII). Este verase complementado co colexio de San Xerome, no 
que se estudarían Artes.

A universidade complutense, radicada en Alcalá, onde tiña a súa residencia, 
foi tamén albo do seu interese. Parece que contra 1527 acariñaba o proxecto dun 

22.  Máis adiante, corridos os anos dourados do erasmismo en España e en plena onda represiva dos seus seguidores, 
Vergara será acusado de incitar o seu señor a asignarlle un salario; aquel négao e di que tal diñeiro fora para axuda 
da impresión da obra, e que nin tan sequera chegara, e que «mas que estos hobieron menester los molderos para 
vino, según costumbre».
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novo colexio que perpetuase alí a súa memoria, pero a iniciativa non chegou 
a callar. Non obstante, protexeuna impedindo o seu traslado —que pretendían 
un sector dos alumnos e dos profesores, coa escusa de ser un lugar enfermo e 
procurando talvez un núcleo urbano máis dinámico— cun contundente memo-
rial dirixido ao rei, co cal evitou, deste xeito, o esvaecemento da fundación de 
Cisneros (Beltrán de Heredia 1972: V, 419-423).

Se os anos vinte foran os do triunfo, os trinta serán os da decepción e o 
devalar. Decepción por non acadar as derradeiras metas soñadas; e devalar pola 
confrontación con novos astros que brillan no firmamento cortesán e que van 
apagando a súa luz. 

Sen dúbida, o que máis lle doeu foi o non chegar a cardeal. Coa promoción 
á sé toledana, Fonseca comezou a matinar no capelo, honra da que gozaran 
os seus inmediatos antecesores; de xeito especial debía animar a súa cobiza 
o caso de Cisneros, que con certeza foi un modelo que quixo emular e que 
envexaba, e, probablemente tamén, ao que lle gardaba un pouco de xenreira 
pola aberta e retranqueira censura á súa sucesión compostelá «con exclusión 
de hembras». Xa a principios de 1525 comezou, con moita probabilidade, a 
tratar do asunto con Carlos V, daquela residente en Toledo, pero en Roma as 
cousas mudaran coa chegada ao solio dun novo papa menos compracente que 
o finado Adriano VI. En setembro de 1528 o rei encárgalle ao seu embaixador 
na corte pontificia que faga xestións para o capelo de Fonseca, porque «desea 
hacerle toda merced y favor por lo que su persona y grandes servicios que 
[le] ha hecho y merece». Xa o intentara antes falando persoalmente co nun-
cio, quen responderá «poniendo alguna dificultad en el nacimiento del arzo-
bispo», pero ben sabía o monarca, home de mundo, que tal impedimento «es 
constitución humana y dispensable», e sen dúbida estaba a pensar no propio 
pontífice, Clemente VII, que no fin de contas non deixaba de ser un bastardo 
da familia Médici, exemplo que non era singular entre os membros da curia. 
O problema de fondo era a mala relación coa Santa Sé resultado das complexas 
alianzas políticas nese túrbido período, que o saco de Roma de 1527 escureceu 
aínda máis. Nin tan sequera os 80 000 ducados que o coitado arcebispo, mal 
aconsellado, estaba disposto a entregar a Roma para sufragar a guerra contra 
o turco foron capaces de achandarlle o terreo cara á cobizada púrpura. Do anoxo 
que lle causou o desengano dan conta as cartas que, cheas de zafranadas case 
que bordeando a insolencia, escribe a Carlos V en marzo e abril de 1530: «yo 
estoy tan agraviado que no sabría con qué palabras lo decir, ni es razón que 
lo escriba y por esto es mejor callar». Da alta estima en que o tiña o monarca 
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é boa proba a resposta firme pero acalmada dun home que levaba moi a mal 
que o contrariasen (García Oro e Portela Silva 2000: 572-573). 

Pues por mi carta […] tendréis entendido cuanto trabajé que se hiciese lo que vos 
deseabais […] de que vos me quedáis en no poco cargo. De manera que también 
habéis estado engañado en lo que los vuestros os dicen como lo estáis en creer 
que por no quererlo yo se dejó de hacer […] y no porque, como decís, os lo tenía 
prometido, pues lo que no está en mi mano mal lo puedo prometer, sino porque 
deseaba que por mi mano recibiésedes esta merced.

E así quedou rematado o asunto e finada a súa ascensión na carreira eclesiástica. 
Chovía sobre mollado cando no mes de xuño dese ano, á morte de Gattinara, o 
emperador lle negou a sucesión na chancelaría que quedaba vacante, petición 
que xustificaba por ser cargo propio do arcebispo toledano23 (Fernández Álvarez 
1979: 459). Deste xeito, indirectamente, medraba a influencia de Tavera, pola 
maior relevancia que acadaba o seu cargo de presidente do Consello de Cas-
tela (Gan Giménez 1988: 113). Por se fose pouco, en febreiro do ano seguinte 
sufriría unha nova coitelada no seu orgullo cando os seus dous rivais, Tavera 
e Manrique, recibiron o tan cobizado capelo, algo que levou moi a mal, como 
escribía ao secretario Francisco de los Cobos o seu sobriño:

Los que vienen de Toledo dicen que ha sentido en el alma estos dos capelos, y 
más el del arzobispo de Sevilla que este otro, que ya el del presidente dice que le 
pasará; que el otro no sabe cómo lo puede sufrir ni qué medio ha de dar su Mt. 
para que él pueda andar en la Corte. (Beltrán de Heredia 1972: V, 409)

Como bo cortesán saberá gardar as formas, como na visita que lle rende á 
emperatriz co gallo da súa chegada a Madrid en novembro de 1532 (Girón 1964: 
18-22), pero aínda en xaneiro de 1533 escribe aquela ao seu esposo que «las 
voluntades entrambos están tan dañadas que no se puede esperar conformidad 
ni hallar medio de que se concierten» (García Oro e Portela Silva 2000: 586). 
Iso explica o seu encerro en Alcalá desde finais de 1531, de onde só sairá en 
contadas ocasións. Aquí sufrirá a súa postremeira contrariedade, o ocaso do 
erasmismo, que se volve sospeitoso a partir de 1530 e pasa a ser perseguido 

23.  Realmente o cargo de Gattinara non tiña precedentes na administración real; si o de chanceler maior de Castela, 
título que o emperador lle dá nalgunha das misivas que lle dirixe. Talvez o raposeiro Fonseca botase man desta apa-
rente similitude para subir un chanzo máis na súa influencia, pero bateu en ferro frío (Fernández Álvarez 1973: I, 194).
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pola Inquisición. Naquela época o Santo Oficio non ten a forza que acadará na 
segunda metade do século (Carrasco 2015: 223 e ss.), pero Fonseca vivirá unha 
amarga experiencia coa persecución da que foi obxecto desde xullo de 1530 o seu 
apreciado secretario Juan de Vergara, ao que non conseguiu librar das cadeas 
inquisitoriais, nin tratando de modo directo co inquisidor Mexía, ao que chegou 
a falar «algo ásperamente», nin recorrendo ao suborno, falsificando documen-
tos que concedían posibles prebendas a un funcionario do tribunal toledano 
para burlar o segredo de sumario (Bataillon 1966: 438 e ss.). Sen dúbida, todo 
o proceso o encheu de mágoa e ensombreceu os seus derradeiros días, mentres 
vía caer no descrédito unhas ideas que engaiolaran o seu espírito.

A súa saúde, que se viña deteriorando desde 1529 —no verán dese ano redacta 
o seu primeiro testamento—, empeorou con rapidez, seguramente abanada polo 
cúmulo de fracasos que se encadean nestes últimos anos, nos que todo se torce. 
Unhas febres cuartás agravaron en xaneiro de 1534 a doenza intestinal que 
probablemente arrastraba desde había máis de tres anos e que quizais explique 
a hidropisía que lle inchou o corpo, a el, de quen sempre fixeran pouco por 
ser tan magro. Finou o catro de febreiro de 1534, despois de ser visitado polos 
soberanos, que lle deron así a derradeira proba do seu afecto. Trasladaron o seu 
corpo a Salamanca, onde foi soterrado na capela do seu colexio sen monumento 
fúnebre (Sendín Calabuig 1977: 46-47), un formal xesto de humildade daquel 
que pouco a practicara en vida.
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