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Os antigos padres, preocupados pala educación e formación da posteridade, 

adoitaban deixar por escrito as xestas de reís e capitáns e as virtudes e es/orzas 

. dos homes ilustres para que non caesen no pozo do esquecemento, borrados 

da memoria pala moita antigüidade ou o longo decorrer do tempo. 

Histon'a Compostellana I, «No nome da Santa e Indivisa Trindade. 
Principia o primeiro libro do rexistro do venerable Diego II, 

pontífice da igrexa compostelá. Empeza o prólogo» 





Se o Ano Santo Compostelán de 1993 supuxo un punto de inflexión na revitalización 

das peregrinacións a Santiago, os sucesivos xubileus de 1999 e 2004 constituíron 

a consolidación e expansión dun acontecemento que hoxe, no 2010, goza dunha 

internacionalidade que ningún de nós ousaría prever. Nas xeografías que este xa 

milenario movemento migratorio debuxou a través das súas distintas rutas, conviven 

no século XXI peregrinos de máis de 150 nacionalidades diferentes, e a espontánea 

e continua proliferación de asociacións e confrarías que salvagardan a memoria 

do fenómeno espillase de Noruega a Canadá, de África do Sur a Xapón. 

Neste contexto, falar dun personaxe coma o arcebispo Diego Xelmírez_non pode ser 

máis axeitado. E é que Don Diego fixo de Compostela un dos centros de poder máis 

importantes dos reinos hispánicos, exerceu un importante peso político e eclesiástico 

e promoveu, como ninguén antes o fixera, a catedral de Santiago como meta dunha 

das peregrinacións máis importantes da Cristiandade. 

Coa exposición Compostela e Europa. A historia de Diego Xelmírez, a Xunta de 

Galicia aposta decididamente por ese carácter internacional do Camiño de Santiago 

e asume, por vez primeira, o reto de levar una grande exposición a tres cidades 

europeas: París, Roma e Santiago de Compostela. E é que facer honor a Xelmírez 

supón emular as súas xestas viaxeiras e entender que a nós nos corresponde non só 

ser a meta, senón percorrer, coma el, o camiño que abriu con destino a Santiago. 

Alberto Núñez Feijóo 

Presidente da Xunta de Galicia 





Nestes tempos nos que asistimos á consolidación da unidade europea, a 

peregrinación a Santiago ocupa un papel protagonista, en especial se facemos un 

exercicio de memoria para mergullarnos nas raíces históricas de tamaño fenómeno 

humano, onde repousa a verdadeira esencia de conceptos como «universalidade» 

e «multiculturalidade» devidos do intenso intercambio comercial, cultural e artístico 

que se deron nos camiños que levaban a Compostela na Alta Idade Media. 

De feíto, a idiosincrasia internacional de Santiago de Compostela no século XII non 

se pode comprender sen a figura dun home como Diego Xelmírez (1070?-1140). 

A súa carreira orientouse a enxalzar e consolidar a daquela emerxente sé xacobea, 

que dende o século IX se sentía orgullosa de posuír os restos apostólicos 

de Santiago o Maior. Durante o seu goberno Campus Stellae pasou de ser un lugar 

periférico do Finis Terrae a se converter en centro de referencia dentro do panorama 

cultural da Europa románica, situando a peregrinación a Santiago á altura das 

de Roma e Xerusalén, e convertendo así a cidade do Apóstolo nun dos grandes 

centros de peregrinación da Cristiandade. 

A exposición e a presente publicación, Compostela e Europa. A historia de Diego 

Xelmírez, propoñen unha minuciosa revisión da complexa figura de Diego Xelmírez, 

con quen Compostela viviu unha época de esplendor. E é que dende a Consellería 

de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, e a través da S.A. de Xestión do Plan 

Xacobeo, no seu obxectivo de fomentar un exercicio de memoria que nos axude 

a entender o presente e de protexer e revitalizar o rico patrimonio que constrúe 

a nosa identidade, e conscientes de posuírmos unha das máis ancestrais redes de 

comunicación, apostamos decididamente por proxectos que, coma este, continúen 

alimentando a permuta cultural e a súa divulgación alén das nosas fronteiras. Guiados 

pola memoria de Don Diego, «camiñemos» agora a través dos magnos logros de 

Compostela en torno ao ano 1100, así como das conexións que o noso protagonista 

conseguiu establecer para nós, cos principais centros creadores do Románico. 

Roberto Varela Fariña 

Conselleiro de Cultura e Turismo 
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A internacionalidade da Compostela do século XII non podería ser entendida sen 

unha personalidade como a de Diego Xelmírez (1070?-t1140). De feíto, a súa longa 

traxectoria vital, a cabalo entre o século XI e o XII, supón para a cidade o pulo 

definitivo que a convertería nunha das urbes de referencia da Europa románica 

dende moitos puntos de vista. Así, políticamente, Xelmírez fai de Compostela 

un dos centros de poder roáis importantes dos reinos hispánicos, reclamando para 

Galicia un peso e unha independencia política que o levarían a coroar na catedral 

de Compostela, no ano 1111, o neno Afonso Raimúndez, quen fora criado nas nosas 

terras, como. reí de Galicia. Dende o punto de vista eclesiástico, sendo administrador 

da sé, esta pasa definitivamente de Iría a Compostela (1095), para a seguir 

converterse en hispo e comezar a loita pola consecución da dignidade metropolitana, 

que se conquista no ano 1120, conferíndoselle o privilexio de ser o primeiro 

arcebispo de Santiago. Igualmente, e nestas décadas, floreceu coma nunca o chamado 

Camiño de Santiago, o que de certo favoreceu o crecemento urbano da cidade 

e o progreso da poboación. 

Por outra banda, baixo Xelmírez, Compostela viviu unha Idade de Ouro no que á 

produción cultural se refire. Preocupado don Diego polo prestixio da sé compostelá, 

as obras da catedral recibiron o seu maior pulo, creándose as grandes portadas 

do transepto, a Porta Francigena e Praterías; tamén alzou dous pazos episcopais, 

impulsou importantes obras de infraestrutura urbana, coma acuedutos e hospitais, 

consolidou a Escola de Gramática, e promoveu a redacción de textos de carácter 

histórico, relixioso e literario coma o Códice Calixtino e a Historia Compostellana. 

Que dúbida cabe de que é Xelmírez un dos grandes arquitectos da nosa identidade 

e da súa conseguinte posición alén das nosas fronteiras, e é por iso que dende a 

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo quixemos facer honor a semellante personalidade 

a través do proxecto Compostela e Europa. A historia de Diego Xelmírez. Como 

viaxeiro incansable que chegou ata os grandes centros de poder do Occidente 

do entón, coma Cluny e a cidade eterna, Roma, a exposición viaxará en primeira 

instancia ao musée des Monuments fran~ais de París, e a seguir ao Braccio di Carlo 

Magno na Cidade do Vaticano, para terminar recalando en Santiago de Compostela. 

Esta viaxe complétase, ao estilo de Xelmírez, coa presente publicación, xa que, 

e remitíndonos á Historia Compostellana, «Üs antigos padres, preocupados pola 

educación e formación da posteridade, adoitaban deixar por escrito as xestas de reís 

e capitáns e as virtudes e esforzos dos homes ilustres para que non caesen no pozo 

do esquecemento, borrados da memoria pola moita antigüidade ou o longo decorrer 

do tempo». 

Ignacio Santos Cidrás 

Director Xerente da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 
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O porqué dunha exposición itinerante. 
Diego Xelmírez, xenio e espírito viaxeiro 
do Románico 

A Compostela, lámpada marabillosa-de Galicia 

N 
unha época na que se volveu á historia escrita en primeira persoa, na que 

se tende a contar os feítos do pasado a través dun perfil biográfico, a figura 

de Diego Xelmírez (1070?-1140) emerxe ante nós coma un coloso. Poucas 

coma ela da dilatada -e tantas veces muda- historia de Galicia gozan dunha 

memoria artística e textual tan ampla e contundente. De feíto, Xelmírez forma parte 

da nosa paisaxe monumental: dende as impresionantes ruínas das Torres de Oeste, 

en Catoira (Pontevedra), onde o seu pai exercía como tenente e á sombra das cales 

xogaría na súa primeira infancia, ata a sólida arquitectura da Catedral de Santiago, 

dende cuxas fiestras viu, no cume do seu poder, aos composteláns rebelárense contra 

el en 1117. 

Xelmírez ten sido ademais, suxeito histórico e literario: se a Hist;ria 

Compostellana, un minucioso e animado rexistro dos seus feítos, foi redactada polos 

seus fieis cóengos Munio Alfonso, Xiraldo de Beauvais e Pedro Marcio1, séculas 

despois, en pleno Romanticismo, o xornalista navarro Francisco Navarro Villoslada 

(1818-1895) había de converter parte desta epopea nunha novela histórica dedicada 

á raíña Dona Urraca (1849), baixo o suxestivo subtítulo Memoria de tres canónigos2. 

Por último, Xelmírez, xenio e figura, representa coma ninguén o espírito de 

Compostela e do Camiño de Santiago: a el debémoslle a elevación dese xigantesco 

cruceiro da Catedral, que aínda hoxe coroa o ceo da cidade e abre maxestosamente 

as súas portas ao barullo da vida urbana, marcando así a merecida meta da 

peregrinación. Alí, na primitiva Porta Norte os peregrinos atopaban as célebres 

vieiras, a universal insignia do camiñante xacobeo que xurdiu precisamente nos 

primeiros anos do goberno de Xelmírez, entre 1099 e 1106. 

Cómpre lembrar que Hegel na súa Introdución á estética concedíalle á arte 

un valor inestimable na historia da cultura, xa que o home se serviu desta como 

«un medio para ter conciencia das ideas e intereses máis sublimes do seu espírito»3
. 

Non resultaría logo esaxerado afirmar que obispo Xelmírez (1100-1140) depositou, 

coma tantos outros grandes patróns das artes da súa época, cofno Desiderio de 

Monteca~sino, Bégon III de Conques, Hugo de Cluny ou o propio Suger de Saint

Denis, as súas concepcións máis elevadas na encomenda de producións artísticas e 

literarias. Así, os grandes accesos cubertos con heteroxéneos relevos que conforman 

ou conformaban as entradas sur -Porta de Praterías- e norte -Porta Francigena

da basílica compostelá non son outra cousa que o que Sigmund Freud denominaba a 

sublimación ou simbolización dos desexos máis profundos. 
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Con moi bo criterio, a historiografía artística galega do século XX recoñeceu 

e celebrou, de xeito unánime, o carácter indisociable do prelado compostelán como 

promotor das artes, chegando a Historia Compostellana a definilo como «sapiens 

architectus [sabio arquitecto]» 4• É por iso que José Filgueira Val verde non dubidaba 

en presentar a Xelmírez como un verdadeiro «constructor», «con voluntad de 

resultados perdurables», do mesmo xeito que Serafín Moraleja o convertía nun 

«patrono de las artes» que procuraba a través da súa igrexa proxectar un novo 

estatus para a sé compostelá5
. Máis diversificada foi, porén, a súa valoración como 

committente na historiografía anglosaxona, onde se poden atapar as <lúas caras 

da moeda. Nunha orixinal perspectiva, Karen Rose Mathews consideraba que a 

ambición desmedida de Xelmírez por converter Compostela nunha «segunda Roma», 

sen buscar o consenso social da cidade nin na construción do edificio nin na 

repartición dos beneficios derivados da peregrinación, terían levado ao fracaso o seu 

proxecto, que foi visto polos composteláns como o monumento por excelencia da súa 

despótica autoridade secular6
. De aí os dous asaltos sufridos pola basílica a mans da 

plebe, que tiñan como obxectivo acabar coa propia integridade física do prelado: no 

incendio de 1117, Xelmí~ez tivo que fuxir da turba, disfrazado, embozándose nunha 

vil capa e cubrindo a súa cara cun crucifixo (Historia Compostellana, I, CXIV, 6), en 

tanto que na violación da igrexa do ano 1136, ao xa ancián arcebispo no lle quedou 
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dirección de Bemd Nicolai e Klaus 
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9 H. Toubert , Un art dirigé. Ré/orme 
grégorie1111e et Jconographie (París: 
Eclitions du Cerf, 1990). 

máis remedio que refuxiarse no altar do Apóstolo, pechando as portas de ferro 

do recinto, para soportar, baixo o teito do baldaquino de prata, a pesada chuvia 

de pedras que os sublevados lle arrebolaban dende as tribunas (HC, III, 47-48). 

Máis digna co personaxe, pero se cadra igualmente atrevida, é a imaxe ofrecida na 

recente publicación de Christabel Watson, na que se volve recuperar a idea dun 

peche occidental da catedral en época de Xelmírez, precedente da obra do Mestre 

Mateo7
, que neste momento semella gañar cada vez máis adeptos fóra das nasas 

fronteiras8
• 

A olios dos nasos contemporáneos, nunha época na que o xénero da novela 

histórica se puxo de moda, a epopea do prelado compostelán e a lenta elevación 

da súa basílica, concibida como baluarte da peregrinación xacobea, podería estar 

disfrutando xa do rango de best-seller. De feíto, en nada ten que envexar a historia 

real de Xelmírez á ficción de Ken Follett en The Pillars o/ the Earth [Nova York, 

1989], onde non por casualidade o seu afanado arquitecto, J ack, percorre o Camiño 

de Santiago para acadar a meta, Compostela, e contemplar a súa catedral. Tampouco 

foi o prelado compostelán no seu propio tempo un personaxe menor: se o abade 

Suger (1081-1151) foi quen de erixir en Saint-Denis (1137-1144), coa axuda dos 

operarios máis diversos, unha construción punteira no seu tempo, que daría orixe 

ao que denominamos o «estilo Gótico», Xelmírez impulsara, anos antes, no extremo 

occidental de Europa, a elevación da máis perfecta das igrexas de peregrinación 

co concurso de arquitectos e canteiros vindos dende alén dos Pirineos e-aos que se 

sumarían outros tantos locais. 

Non obstante, e na nosa opinión, o feíto que define mellar a xesta construtiva 

«xelmiriana» é a viaxe. A definición da imaxe da Catedral foi sen dúbida unha tarefa 

ardua e contrastada, pensada probablemente ata os seus máis mínimos detalles e que 

precisaba do coñecemento directo doutros monumentos. Moi probablemente, como 

demostrou Hélene Toubert para o caso de Roma e Montecassino9
, Diego Xelmírez 

levou a cabo unha arte «dirixida» coa complicidade dos seus cóengos máis achegados 

que o acompañaron en viaxes de claro cariz político, nas que a busca de modelos 

artísticos entraba dentro dos seus propios intereses por conseguir un novo estatus 

para Compostela. A paciente reconstrución <lestes longos itinerarios pola Europa 

románica e da Reforma Gregoriana en 1100, 1102, 1105, 1118 e 1122-1124, axudan 

a entender a progresiva construción dun programa figurativo sen precedentes no 

Finis Terrae. A visita de parte de distintos membros da curia compostelá a Braga, 

Toulouse, Moissac, Cahors, probablemente Conques, Limoges, Cluny, ás cidades 

da via francigena italiana, incluída Roma, ás grandes basílicas paleogristiás da Cidade 

Eterna, ás terras de Apulia e Sicilia, así como á apenas conquistada Xerusalén, 

axudan a entender as ansias de apertura e coñecemento por parte dun lugar 

periférico de Europa -Compostela-, que daquela se estaba a converter nun 

centro de peregrinación. Ese internacionalismo faise patente na suntuosa decoración 

-perdida~ do Altar Maior de Santiago, no nacemento do portal esculturado de 

grandes dimensións na Porta Francigena e Praterías, na ornamentación do cénit das 

capelas de San Xoán e Santa Fe con acroteras, ou na creación dunha arquitectura 

basilical totalmente abovedada e con tribunas. A isto cómpre engadir-a elaboración 
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da primeira «Guía» do Camiño de Santiago, realizada cara a 113 7 e incluída no 

Libro V do Líber Sancti Jacobi ou Códice Calixtino, que presenta ademais a primeira 

descrición minuciosa da cidade e da súa catedral. 

Os historiadores da arte seguen a debater arredor do verdadeiro carácter da 

arquitectura e a escultura románica <leste período. Na actualidade, moitos prefiren 

explicar as concomitancias entre monumentos recorrendo simplemente á circulación 

de libros de modelos fronte ás vellas ideas de Arthur Kingsley Porter, que cría 

firmemente no fundamental papel transmisor dos artistas itinerantes, tal e como 

defendeu na súa monumental obra de dez volúmenes Romanesque Sculpture o/ 

the Pilgrimage Roads (Bastan, ·1923). Unha serie de noticias recollidas nas fon tes 

compostelás semellan, no entanto, corroborar aínda algunhas das hipóteses 

«difusionistas» do autor americano. Na célebre «Guía» do Liber Sancti Jacobz; 

dedícase o capítulo quinto a lembrar «los nombres de algunos que repararon el Camino 

de Santiago», denominados viatores ou camiñeiros, que pala diversidade dos seus 

nomes -«Andreas, Rotgerius, Alvitus, Fortus, Arnaldus y Petrus»1º (tamén coñecido 

como «Peregrinus»)-, ben poderían ter, tal e como suxeriu Serafín Moraleja, moi 

diversas nacionalidades. Por isto, sen menosprezarmos o labor dos libros na 

divulgación de modelos -fundamentais en calquera obra artística- deberiamos 

non só recoñecer o importante papel desempeñado na construción da denominada 

«Arte do Camiño de Santiago» por artistas itinerantes -coma o tantas veces citado 

Stephanus, magíster operis sancti Iacobi, que en 1101 se incorpora a traballar na _ 

Catedral de Pamplona-, senón tamén admitir que algúns patróns «viaxeiros», como 

Xelmírez, condicionaron para sempre o rumbo das súas empresas artísticas. É nesta 

liña, a través do longo itinerario ou viaxe aos grandes centros da Cristiandade, como 

queremos explicar certas peculiaridades da Catedral de Santiago, na súa vontade de 
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10 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus, 
trad. A. Moralejo, C. Torres e J. Feo, 
Santiago, (Santiago de Compostela: 
Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
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Compostela: CSIC-Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 1999), p. 509. 



11 Historia Co111postela11a, trad. E . Falque 
Rey (Madrid: Akal, 1994), p. 494 . 
Cfr. J. Filgueira Valverde, Historias 
de Compostela (Vigo: Edicións Xernis 
de Galicia, 1982), pp. 45-7 . 

12 R. A. F letcher [Saint James' Catapult: 
The Live a11d Times o/Diego Gelmírez o/ 
Santiago de Compostela. Oxford: Oxford 
University Press, 1984], A vida e o tempo 
de Diego Xel111írez (Vigo: Editorial 
Galaxia, 1993), pp. 129- 35. J. J. Cebrián 
Franco, Obispos de lria y Arzobispos de 
Santiago de Compostela (Santiago de 
Compostela: Agencia Gráfica, 1997), 
pp. 87-8. Existe tamén, entre outras 
publicacións, unhn fermosn vida 
novelada do personaxe escri ta por 
D. Ramón Otero Pedrnyo [1 95 1] , 
Xel111írez, xe11io do Ro111d11ico (Vigo: 
Editorial Galax ia , 1993). 

emular ou parangonarse cos monumentos do seu tempo. Nada máis explícito oeste 

sentido que as palabras pronunciadas polo propio Diego cara a 1124 a propósito 

da necesidade de construír un claustro para a Catedral: 

«Hermanos, nuestra iglesia no por nuestros méritos sino por la gracia de Dios y por 

nuestro santísimo patrono el apóstol Santiago es de nombre muy grande y célebre y a 

ambos lados de los Pirineos es tenida por muy noble y rica. Sin embargo, no tiene ningún 

claustro ni tiene todavía buenas dependencias; cualquier sede más allá de los Pi:_ineos 

tiene edzficios más hermosos y de más valor que los nuestros, como yo he visto con mis 

propios ojos antes de ser obispo y después cuando por exigirlo el provecho de nuestra 

iglesia viajé por muchos y diversos lugares. Y vosotros que habéis viajado al extranjero 

sabéis tan bien como yo que lo que digo es muy verdadero»11
• 

O ptotagonista: Diego Xelmfrez, as súas viaxes e o nacemento 

da «al'te xelmiriana» 

D 
iego Xelmírez foi dende o seu nacemento, cara a 1070, un personaxe moi 

vinculado ás orixes e vicisitudes do proxecto catedralicio. De feíto, o seu 

pai, o miles Xelmirio, estivo ao servizo da Igrexa de Iría-Compostela baixo 

obispado de Don Diego Peláez (1070-1088), como gobernador das terras de Iría, 

A Mahía e Postmarcos. Nelas situábanse, na costa atlántica, xunta a desembocadura 

do río Ulla, as célebres Torres de Oeste, das que Xelmirio era tenente. Este baluarte 

defensivo do señorío compostelán era de grande importancia estratéxica, pois era 

o bastión contra posibles incursións de normandos e piratas musulmáns. 

Moi posiblemente ao abeiro destas circunstancias, que o vinculaban á defensa 

do Señorío de Santiago, o mozo Xelmírez fixo unha fulgurante carreira, pois cara ao 

ano 1090, con apenas vinte anos, converteuse en chanceler e conselleiro de Reimundo 

de Borgoña, Conde de Galicia e esposo da filia de Afonso VI, Urraca, futura raíña_ 

de Castela e León. Nesa difícil pero crucial década de 1090, na que a sé estivo 

practicamente vacante, Xelmírez ocupou por dúas veces o cargo de administrador

vicario .do señorío da igrexa de Santiago, entre 1093-1094 e entre 1096-109912
. 

Finalmente, logo de ser ordenado subdiácono no ano 1100 na igrexa de San Pedro do 

Vaticano, é escollido inmediatamente, co consentimento do reí Afonso VI e o conde 

Reimundo de Borgoña, bispo de Compostela, non sendo consagrado, no entanto, ata 

a Pascua do ano seguinte: o 22 de abril de 1101. Posteriormente, en 1105, consegue 

en Roma a dignidade do Palio e, finalmente, en 1120 é elevado polo Papa borgoñón 

Calisto II, tío do futuro reí Afonso VII, ao rango de arcebispo, obtendo así a 

dignidade metropolitana da igrexa de Santiago a custa da de Mérida. Non sen 

tensións, Xelmírez exerceu ata a súa morte en 1140 os seus cargos con grande 

autoridade, frecuentando a amizade de papas, reís, e grandes abades e prelados do 

seu tempo. A súa fama como patrón das artes está fóra de toda discusión, xa que 

malia non ser el o iniciador da Catedral de Santiago, ninguén mellar cá súa persoa 

soubo levala a cabo e impulsala ata convertela nun dos templos máis importantes 

do Románico europeo. 

Na exposición tentouse recuperar, nomeadamente, o impacto exercido polas 

dúas viaxes realizadas por Xelmírez, camiño de Roma, a través das vías de 
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peregrinación francesas nos anos 1100 e 1105. Dos catro camiños principais que, 

segundo o Códice Calixtino, atravesaban Francia -a vía tolosana, a vía podiensis, 

~ vía lemosina e a vía turonensis-, Xelmírez seguiu en ambos os itinerarios o camiño 

máis meridional, a vía tolosana: no primeiro, en 1100, dirixiuse por ela directamente 

a Roma, en canto que no segundo, en 1105, desviouse a Cluny, polo que tivo que 

utilizar diversos tramos da vía podiensis e a vía lemosina para atravesar o interior 

de Francia. Ao longo destes camiños, Xelmírez e o seu séquito, talvez coa compaña 

dalgún artista, puideron coñecer de primeira man os grandes centros creadores 

da arte románica de Francia como Toulouse, Moissac, Conques ou Cluny, o que 

produciu importantes intercambios artísticos cos obradoiros que daquela traballaban 

en Compostela na construción e decoración da Catedral de Santiago. Do mesmo 

xeito, o itinerario a través da vía Jranágena italiana para chegar a Roma e a visita á 

Cidade Eterna resultan fundamentais para entender outras peculiaridades da arte 

compostelá da primeira década do século XII. 

Na miña opinión, a lección franca e romana -aprendidas durante o transcurso 

de ambas as viaxes-, explican o nacemento do que se pode denominar «arte 

xelmiriana», cuxa fase máis dourada se desenvolve entre os anos 1100 e 1122. 

De feíto, non sería correcto falar dunha «arte xelmiriana» anterior ao ano 1100-1101. 
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Só cando Diego Xelmírez entrou de pleno na carreira eclesiástica accedendo á 

dignidade de subdiácono e, xa que logo, de bispo, puido desenvolver en Compostela 

un programa figurativo perfectamente coherente e vangardista. As súas dúas viaxes 

de 1100 e 1105 tiveron consecuencias para o decurso da escultura monumental, xa 

que permitiron transformar e renovar as tradicións recibidas ata entón en Compostela 

-a arte de Auvernia, Conques e Jaca- e incorporalas definitivamente ás novas 

modas francesas: o Toulouse da Porte Miegeville [Cat. 7] ou o Conques de Bégon III 

[Cat. 10-12]. Paralelamente, tal e como sinalou no seu día Serafín Moraleja, Roma 

converteuse tamén en referente ideolóxico do seu programa decorativo, como 

amosan as columnas salomónicas da primitiva Porta Francigena [Cat. 21] ou a 

sistematización en 1105-1106 do altar e o baldaquino de prata seguindo os modelos 

dos enxovais litúrxicos das basílicas romanas13
. Se a viaxe de 1100 deu lugar á 

magnífica produción do Mestre das Columnas Entorchadas, que sen dúbida accedeu 

ao repertorio de columnas salomónicas executadas daquela polos marmoristas 

romanos [Cat. 19, 20], a visita de 1105 a San Lorenzo fuori le Mura para recibir o 

Palio, seguramente influíu na evolución do Mestre da Porta Francigena, quen concibe 

as súas lastras do Home cabalgando o galo ou do Soador do olifante sobre o león tras 

acceder a un repertorio dionisíaco que se atopa no sarcófago tardoantigo do século II 

reutilizado como tumba do papa Dámaso (t1048) na citada basílica romana14
. 

Durante este período de especial apertura de Compostela aos camiños de 

Europa asístese á definitiva adecuación da cabeceira e do xigantesco transepto da 

Catedral, á consagración do Altar Maior-probablemente en 1106 e non en 1105 

como se daba por suposto ata o de agora-, á elevación das dúas grandes fachadas 

esculpidas, a Porta Francigena e Praterías ( 11O1-1111), así como á finalización de 

tribunas, cubertas e espazos públicos adxacente~ nesta área cara a 1122, data da 

instalación da fonte do Paradisus15 e da dedicación dos altares situados nas tribunas 

dos brazos do cruceiro16
• En definitiva, unha grande epopea construtiva que converte 

un lugar periférico en centro artístico e verdadeiro crisol da denominada Arte do 

Camiiio de Santiago. 

Outras viaxes foron, en maior ou menor medida, motores desta epopea. 

O denominado «Pío Ladroízo» perpetrado en 1102 por Xelmírez e o seu séquito en 

terras de Portugal para facerse coas reliquias máis prestixiosas da sé de Braga -os 

corpos santos de San Froitoso, San Cucufate, San Silvestre e Sarita Susana-, forma 

parte dos anais dos /urta sacra da época, e ten un precedente na célebre expedición 

dos mariñeiros de Bari para adquirir en 1087 as reliquias de San Nicolao en Mira 

(Turquía). Co seu traslado a Santiago e a súa colocación na Catedral-San Cucufate 

na Capela de San Xoán, San Silvestre na Capela de San Pedro e San Froitoso na de 

O Salvador (e posteriormente na de San Martiño)- procurábase atraer, máis se 

cadra, o fluxo de peregrinos a Compostela e bloquear o interese destes cara a Braga, 

que en 1100 recuperara a dignidade metropolitana que tanto ansiaba e envexaba 

Compostela. 

Do interese polo extremo occidental da antiga Gallaecia, Xelmírez pasou cos 

anos a se interesar polos afastados portos do sur de Italia así como por Terra Santa. 

Sabemos, de feíto, que dous cóengos composteláns enviados por el, Pedro Astruáriz 
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e Pelayo Yánez, percorreron entre 1122 e 1124 Apulia e Sicilia na procura de donativos 

para a finalización da basílica compostelá17
. Na miña opinión, esta conexión 

meridional explicaría algunhas citas «apulas» na dedicación de altares na Catedral 

-en concreto, o altar a San Nicolao sobre a tribuna do transepto sur en 1122, de uso 

privado do bispo18
- , ou o coroamento exterior das capelas de San Xoán e de Santa 

Fe no deambulatorio, entre 1117 e 1122, con acroteras que parecen tomadas do 

repertorio do románico apulo19
• De feíto, esta familiaridade da curia compostelá con . 

Apulia viría confirmada pola viaxe a Xerusalén realizada poucos anos antes, en 1118, 

polos cóengos Pedro Díaz e Pedro Anayaz, respectivamente cardeal e tesoureiro da 

Igrexa de Santiago20
, quen, con moita probabilidade, embarcaron cara a Terra Santa 

nalgún dos partos apulos. Anos máis tarde, en 1129, o Patriarca de Xerusalén 

ha enviadle a Xelmírez unha carta de agradecemento polas doazóns recibidas, 

propoñéndolle a creación dunha con/ raternitas entre as dúas igrexas e rogándolle que 

acollese a un tal Aymerico, cóengo do Santo Sepulcro, e que lle entregase a igrexa de 

Santa María de Nogueira (Cambados, Pontevedra), que daquela pertencía á diocese 

compostelá21 pero que lle fora concedida ao Santo Sepulcro no privilexio papal de 

112822
• Con toda probabilidade, como xa desenvolvín en traballos precedentes, coa 

chegada <leste cóengo, arribou a Galicia, como agasallo ou proba de agradecemento, 

o mal chamado Lignum Crucis «de Carboeiro», conservado actualmente na Capela 

das Reliquias da Catedral de Santiago23
. 

Son consciente de que Diego Xelmírez tamén desenvolveu un importante labor 

edilicio en Compostela e a súa diocese, alén da obra da Catedral, pero este non é 

obxecto da presente publicación, na que .se pretenden enxalzar os seus vínculos máis 

directos cos camiños de Europa. Cómpre sinalar, no entanto, a súa contribución á 

arquitectura civil e ao urbanismo da cidade a través da construción de dous palacios 

episcopais -o primeiro, en 1101 xunta a Porta de Praterías, e o segundo, a partir 

de 1120, no lado norte-, un hospital de peregrinos, e tamén, baixo a dirección do 

tesoureiro Bernaldo, un acueduto e unha fermosa fonte no Paradisus, con catro canos, 

que mitigaba a sede dos romeiros que chegaban á basílica24
. Do mesmo xeito, a 

Historia Compostellana celébrao como construtor de igrexas menores dentro da 

cidade -como a do Santo Sepulcro, que acollerá moi pronto os restos de Santa 

Susana (HC, I, 19), ou a da Santa Cruz no Monte do Gozo (HC, I, 20), onde 

desenvolveu ritos procesionais propios da liturxia romana25 
-, así como outras tantas 

espalladas na súa diocese nas que contou coa axuda da munificencia de sacerdotes e 

cóengos. Entre elas destaca, por exemplo, a de Santiago de Padrón (ca. 1106) -onde 

se atopa, baixo o altar, o famoso Pedrón ao que arribou a barca apostólica- na que 

contou co apoio do presbítero Paio (HC, I, 22, 36); ou as numerosas da comarca 

de Nendos -Piadela (en 1101), Abegondo, Barbeiros, Dexo, Mántaras e Morás-, 

restauradas e consagradas grazas á xenerosidade do arcediago Juan Rodríguez 

(HC, I, 32)26. Malia que moitas delas chegaron ata nós, transformacións románicas 

posteriores ou intervencións da época barroca, desdebuxaron para sempre o seu 

aspecto primixenio. 

Porén, a súa innegable acción na súa diocese quedou inmortalizada en imaxe, 

moito despois da súa morte, cara a 1289, nunha miniatura do tombo do mosteiro de 

23 

22 G . Bresc-Bautier (ed.), Le Cartulaire du 
Chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem 
(París: P . Geuthner, 1984), pp. 39-44, 
n. 6: espec. 43: «in epsicopatu Sancti 
Jacobi [. .. ] monasterium Sancte Marie de 
Nogaria cum pertinentiis suis». A vila de 
Cambados, a propiedade de Nogueira e 
o mosteiro homónimo, que pertencían á 
Orde do Santo Sepulcro de Xerusalén, 
foron incorporados á Orde Militar de 
San Xoán de Xerusalén na Bula de 
Inocencio de 1489, efectiva en Galicia 
en 1542, dentro da Encomenda de Pazos 
de Arenteiro. I. García Tato, Las 
Encomiendas gallegas de la Orden Militar 
de S. Juan de Jerusalén. Estudio y edición 
documental. I. Época Medieval (Santiago 
de Compostela: CSIC-Centro Superior 
de Investigaciones Científicas , 2004 ), 
pp. 74, 77 ,357- 8,688. 

23 Desenvolvín esta hipótese nas seguintes 
publicacións: «Lignum Crucis de 
Carboeiro», en]. M. Díaz Fernández 
e ]. I. Cabano (eds. ), Los Rostros de Dios 
(Santiago de Compostela. Consorcio 
de Santiago, 2000), p. 364; «Platerías: 
fun ción y decoración de un "lugar 
sagrado"», en Santiago de Compostela: 
ciudad y peregrino. Actas del V Congreso 
Internacional de Estudios Jacobeos 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia), pp. 330-33 1; «Fragmento 
de fuste con putti vendimiadores», 
en Luces de Peregrinación (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2003) , 
pp. 38- 9, tab. 11. Sobre a peza, v. et. : 
J . Filgueira Valverde, El Tesoro de la 
Catedral Compostelana (Santiago de 
Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1959), 
p. 44, tab. 4. S. Alcolea, Artes decorativas 
en la Espaiia Cristiana (siglos XI-XIX), 

Col. Ars Hispaniae, t. 20 (Madrid: Plus 
Ultra, 1975), p. 123, tab. 121. H. Meuer, 
«Zu den Staurotheken der Kreuzfahre», 
en Zeitsclmftfiir Kunstgeschichte, 48 
(Basilea, 1985), pp. 65-76, espec. 69, 
tabs. 9-10. S. Moralejo, «Lignum Crucis 
de Carboeiro», en Santiago, Camino 
de Europa. Culto y cultura en la 
peregrinación a Compostela (Madrid: 
Xunta de Galicia, 1993), pp. 351-2 , 
cat. 70. N. Jaspert, «Un vestigio 
desconocido de Tierra Santa: la Vera 
Creu d'Anglesola», es Anuario de 
Estudios Medievales, 29 (Madrid , 1999); 
pp. 447-75: espec. 458-459, tabs. 5-6. 

24 ]. Filgueira Valverde, Historias de · 
Compostela ... op. cit., pp. 66-69. 

25 M. Castiñeiras, Os trabal/os e os días 
na Galicia medieval (Santiago de 
Compostela: USC-Universidad de 
Santiago de Compostela, 1995), p. 55. 

26 ]. Filgueira Valverde, Historias de 
Compostela .. . op. cit. , pp. 58- 65. 
M. Castiñeiras, «Arte románico y 
reforma eclesiástica», en M. V. García 
Q uintela (ed.) , en Semata. Ciencias 
Sociais e Humanidades (Las religiones 
en la historia de Galicia), 7-8 (Santiago 
de Compostela: 1996), pp. 307-32 , 
espec. 310. 



Pedrón 
Igrexa de Santiago de Padrón, 
A Cort117a 

Arcebispo Diego Xelmirez [Tombo 
de Toxos Outos, Cod. Ll002, f 2v; 
detalle] 
1289 
AE-JN-Archivo Histórico Nacional, 
Ministerio de Cultura, Madrid 

27 Clero- T11111bo de Toxosoutos (Madrid : 
AHN - Archivo H istórico Nacional) , 
sg. 1302, f. 2v. 

28 A. Sicart, Pintura medieval: la 111i11iat11m 
(Santiago de Compostela: Arte G alega 
Sánchez Canton, 1981) , pp. 111-2. 
F. J. Pérez Rodríguez, Os docu111e11tos 
do To111bo de Toxos Outos (Santiago 
de Compostela: Consello da Cultura 
Galega- Sección do Patrimonio 
Histó rico, 2004), doc. 2 , pp. 22-3. 

San Xusto e Pastor de Toxosoutos27 (A Coruña). Nela representábase o prelado, 

con mitra e o báculo apostólico en tau -preceptivo dos bispos composteláns-, 

no momento de bendicir a Fruela Alfonso e Pedro Muñiz, cabaleiros da corte de 

Afonso VII, que en 1127 abandonan o mundo para retirárense a un apartado oratorio 

con obxecto de fundar un novo mosteiro28
. Tal e como reza o documento que acompaña 

a ilustración, o acto realizouse co beneplácito do abade de San Paio de Antealtares, 

que, como propietario, lles entrega a ermida en presenza do arcebispo Xelmírez. 

A al'ticulación colectiva dun discurso expositivo: 

as sedes da itinel'ancia e a publicación 

N 
a xestación do proxecto considerouse obxectivo fundamental a transmisión 

da idea dunha Compostela presente en Europa co gallo do Ano Santo 2010. 

Non se trataba, coma no caso doutras exposicións anteriores, de concentrar 

en Santiago un numeroso grupo de pezas para explicar a grande aventura da 

peregrinación compostelá, como sucedeu na magnífica mostra, Santiago, Camiño de 

Europa .. Culto e cultura na peregrinación a Compostela, celebrada en 1993 baixo o 

comisariado do profesor Serafín Moralejo. Por outra banda, a idea de varias sedes 

fora ensaiada nos anos 2003 e 2004 pola S.A. de Xestión do Plan Xacobeo nunha 

exposición igualmente extensa sobre o fenómeno da peregrinación, Luces de 

Peregrinación, baixo a dirección de Francisco Singul, que se inaugurou no Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid para logo pasar ao Museo Diocesano de Santiago 

de Compostela, sito no Mosteiro de San Martiño Pinario. As experiencias previas 

requirían, xa que logo, un renovado esforzo pola nosa banda: non se podía volver 

a un discurso reiterativo sobre o feíto da peregrinación compostelá; cumpría amosar 

o legado histórico, artístico e cultural de Santiago en Europa -e non só nas nosas 

fronteiras- e, por último, precisábase dunha temática impactante dabondo para 

transmitir unha mensaxe contundente. 

Dende o inicio sabíamos que unha opción itinerante, en sedes de distintos 

países, impedía en parte unha grande agrupación de pezas debido ao difícil que 

resulta manter empréstitos institucionais a longo prazo, aínda que iso se podería 

paliar co recurso ás novas tecnoloxías dixitais. Non obstante, a redución do número 
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dos obxectos expostüs permitía realizar unha selección de calidade e de contido 

axeitada á idea de excelencia que se quería ofrecer. Nesa mesma liña, o tema 

escollido, Compostela e Europa. A historia de Diego X elmírez, cumpría moitas desas 

expectativas: Xelmírez foi un home de mundo, viaxeiro incansable por Europa, cuxa 

acción converteu a Catedral de Santiago de Compostela nun referente único da arte 

románica europea, elevando a peregrinación compostelá á altura de Xerusalén e 

Roma. Tratábase dunha historia que merecía ser contada cunha escolma das mellares 

pezas da época. 

Por outra banda, a elección das sedes en París e Roma buscaba axeitarse 

á propia epopea do personaxe. De feito , a primeira delas , o actual musée des 

Monuments franc;ais, situado na Cité de l'architecture et du patrimoine de París, 

contén na Gallerie des moulages unha monumental colección de xesos da máis 

sobranceira escultura románica francesa, parte dos cales se incorporan ao discurso 

expositivo -Moissac, Conques, Toulouse e Cluny- por estaren sumamente 

relacionados coas viaxes de Xelmírez. Por isto, nesta sede, en comparación con Roma 

e Santiago, reduciuse a selección de pezas e as seccións da exposición, de maneira 

que foron eliminadas as dúas primeiras por considerárense máis locais - «Iría, a terra 

dos seus pais» e «Galicia treme con Diego Peláez»-, así como a referente a Francia 

- «Xelmírez, os camiños franceses e Cluny>>-, xa que os comentarios realizados a 

propósito, a pé de obra, na galería dos xesos, como antesala da mostra, suplíana de 

sobra. En todo caso, a sede parisiense é, a ollas da epopea compostelá, un gran fito, 

xa que a memoria de Xelmírez cabalga agora sobre un dos santuarios da cultura 

francesa, cuxa orixe está no Musée de Sculpture Comparée (1882), proxectado e 

concibido polo célebre arquitecto-restaurador Eugene Viollet-le-Duc. Quen dixese, 

evocando os libros IV -o «Pseudo-Turpin» coas fazañas de Carlomagno e os seus 

pares en España- e V -a «Guía» atribuída a Aymeric Picaud de Parthenay-, que 

Compostela é unha «invención» francesa, percorrerá a exposición cun certo xúbilo, 
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Braccio di Carlo Magno 
Praza ele San Pedro, Cidacle 
do Vaticano 

pois Santiago e o Camiño de Xelmírez se incorporan, en perfecto diálogo, á gran sala 

dos monumentos do románico galo. 

Tocante a Roma, primeira sede na que a exposición se amasará en toda a súa 

extensión de seccións e pezas, o lugar non podía ser máis axeitado: o denominado 

Braccio di Cado Magno, un espazo expositivo privilexiado situado no «brazo» 

esquerdo da Praza de San Pedro do Vaticano. Con isto, Xelmírez e a súa historia 

peregrina dúas veces a Roma para conseguir privilexios e dignidades papais, e faise 

máis que nunca explícita nun contexto que non lle foi nada alleo. De feíto, a uns 

poucos metros do lugar en que se dispoñen as pezas, o daquela mozo galega recibiu 

en 1100, prostrado na terra e <liante da antiga pergola de San Pedro, as ardes 

do subdiaconado, que o habilitarían para emprender a súa fulgurante carreira 

eclesiástica. Por último, a sede compostelá do Mosteiro de San Martiño Pinario, 

próxima ao barullo dos peregrinos xacobeos que, baixando pola Rúa da Acibechería, 

no remate do Camiño Francés, entran pola Porta Norte da Catedral, está chea de 

ecos xelmirianos. 

Nove seccións conforman o percorrido da exposición. Nas dúas primeiras, 

«lria, terrados seus país» e «Galicia treme con Diego Peláez», coméntanse os 

primeiros anos do persoeiro, ben a través dunha reconstrución das Torres de Oeste 

(Catoira, Pontevedra), bastión gobernado polo seu pai nos anos da súa infancia, 

ben a través da copia dos capiteis fundacionais da Capela de O Salvador [Cat. 1, 2], 

testemuños do inicio da gran catedral que el despois había completar en gran parte. 

Na terceira sección, «Unha carreira fulgurante: de Galicia a Roma», explícanse, a 

través dun audiovisual, as viaxes de Xelmírez por terras de Europa, abrindo paso así 

a catro seccións fundamentais: «Santiago e a aventura do Camiño de Peregrinación», 

«Xelmírez: os camiños franceses e Cluny», «Xelmírez en Italia», e «Xelmírez en 

Portugal». Nelas, a través da selección dunha serie de pezas extraordinarias, cóntase 

o diálogo privilexiado que a inicios do século XII Compostela estableceu cos grandes 
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centros de creación europeos. Ás pezas procedentes de Pamplona, Jaca, Toulouse, 

Conques, Altopascio ou Módena hailles que engadir algunhas outras extraordinarias, 

coma o Líber Miraculorum Sanctae Fidis de Sélestat [Cat. 13], que contén dous 

himnos adicados ao apóstolo Santiago, as columnas salomónicas de Trinita dei Monti 

e San Cado a Cave [Cat. 19, 20], mostradas por primeira vez nun evento deste tipo, 

así como o Polycarpus, unha colección de canons da Igrexa romana dedicados a 

Xelmírez, ou a correspondencia que este mantivo sobre a doazón dunha reliquia de 

Santiago á Catedral de Pistoia [Cat. 22, 23]. Coa sección oitava, «A Idade de Ouro da 

Catedral de Santiago», móstrase o resultado en Compostela desa longa peregrinación 

a través da reconstrución tridimensional de monumentos destruídos coma a Porta 

Francigena ou o Altar Maior, así como outra serie de pezas. Por fin, na última sección, 

«A memoria escrita dun xenio», réndeselle homenaxe á vontade do personaxe por 

ficar alén do seu tempo, quer a través da Historia Compostellana ou da colección de 

textos do Códice Calixtino [Cat. 29, 30], quera través da súa fortuna contemporánea, 

dende Manuel Murguía a Richard A. Fletcher. 

A aposta dunha publicación, con estudos científicos e catálogo razoado, foi 

dende o primeiro momento un dos obxectivos primordiais do proxecto. Queríase 

editar un libro que puidese funcionar como monografía dun período fundamental 

para o auxe definitivo de Compostela e a peregrinación xacobea. Por iso pensouse 

nunha tripla estrutura na que se combina un extenso ensaio de referencia sobre 

o papel de Diego Xelmírez como promotor das artes, unha serie de textos 

complementarios sobre distintos aspectos relacionados coa conformación de 

Santiago, a súa catedral e o seu camiño en relación con Compostela e Europa e, 

finalmente, un catálogo razoado das pezas da exposición expostas no conxunto 

das tres sedes. 

O estudo introdutorio sobre a «biografía artística» de Diego Xelmírez recolle 

a idea da transformación de Compostela, de periferia a centro da arte románica, a 

través da evolución da súa catedral entre 1075 e 1140. Nela abórdase, en primeiro 

lugar, a fase previa ao episcopado de Xelmírez, é dicir, os inicios da Catedral con 

Diego Peláez (1075-1088) e a súa consecución co Mestre Esteban (1093/94-1101). 

En segundo lugar, a implantación definitiva, a partir do ano 1100, do programa 

xelmiriano visible na función simbólica e litúrxica do monumento, no nacemento 

dos grandes portais historiados, no embelecemento do Altar Maior cun rico enxoval 

de connotacións romanas, así como a posible decoración pintada do edificio a partir 

das recentes descubertas pictóricas en San Martiño de Mondoñedo. Todo iso se fai 

dende un punto de vista novo, no que prima a perspectiva das consecuencias das 

viaxes do prelado -----:-Toulouse, Conques e Roma- na formación dos seus canteiros, 

escultores e ourives, as dúbidas e pentimenti na execución dalgún dos seus proxectos 

-Praterías-, o peso ideolóxico da súa adhesión á Reforma Gregoriana nos seus 

programas figurativos, así como o intento de emulación de Roma e Xerusalén como 

gran meta de peregrinación. 

Moitos destes aspectos son ampliados e complementados por unha pléiade de 

estudosos e espedalistas de recoñecido prestixio. No apartado relativo a Compostela, 

J ohn Williams analiza de forma maxistral o problema da definición da tipoloxía das 
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igrexas de peregrinación, a importancia da basílica como martyrium e a importancia 

cultual da creación dunha confessio. Klaus Herbers e Alison Stones, en cadansúa 

~ontribución, debullan a riqueza do Códice Calixtino, ben como libro de lexitimación 

e propaganda da sé compostelá, ben como magnífico exemplo das vinculacións 

anglonormandas da súa ilustración, que Stones adianta a datas próximas á morte 

do prelado. Pola súa banda, Adeline Rucquoi traza un magnífico panorama do 

cosmopolitismo da escola episcopal compostelá, en tanto que José María Díaz 

Fernández, Deán da Catedral, nos deleita co relato do «Pío Ladroízo», verdadeiro 

testemuño da importancia do culto ás reliquias na Idade Media. A partir dunha 

análise minuciosa das fontes modernas, Miguel Taín reconstrúe a fortuna do 

mobiliario litúrxico de Xelmírez, achegando novidades sobre a sorte da táboa 

marmórea do altar de Xelmírez, reaproveitada por Antonio López Ferreiro na 

sistematización do altar da cripta construída a finais do século XIX. Francisco 

Singul, pola súa banda, aventura por primeira vez a posible procedencia da destruída 

Porta Francigena do fuste reaproveitado do Cruceiro de Santa María de Lamas 

(Boqueixón). Para rematar, Ramón Villares pecha o capítulo compostelán cunha 

atinada visión sobre a valoración de Xelmírez na tradición cultural galeguista, na 

que o personaxe foi cualificado de cacique e traidor, pero tamén de visionario 

Príncipe da Cristiandade. 

No apartado dedicado a Europa, un grupo de especialista~ analiza o problema 

da efervescencia da arte románica nos arredores do ano 1100 dende as privilexiadas 

atalaias da súa longa experiencia investigadora. Arturo Cado Quintavalle reclama 

a existencia dun verdadeiro programa de actuación artística por parte da Reforma 

Gregoriana que dá sentido á unidade cultural de Románico; Quitterie Cazes 

preséntanos un monumento ineludible para Compostela, Saint-Sernin de Toulouse, 

dende unha nova perspectiva, na que salienta o frutífero diálogo desenvolvido coa 

Antigüidade teodosiana polos magníficos escultores da basílica; José Luis Senra 

Gabriel e Galán reescribe a influencia da todopoderosa Cluny no Camiño, 

centrándoa na recepción do modelo de Cluny II e a elevación de macizos occidentais 

· nos mosteiros Dueñas, Nájera e San Zoilo de Carrión, cunha interesante reflexión 

sobre os ecos cluniacenses na Catedral; Francisco Prado-Vilar lévanos ao mundo da 

imaxe mítica e o valor mitopoiético de gran parte da escultura hispana de finais do 

século XI e inicios do XII, atopando novas lecturas para ~nha das columnas historiadas 

da primitiva Porta Francigena; por último, Rosa Vázquez, explora as orixes do culto 

xacobeo en Italia, con Roma e Pistoia, tan estreitamente vinculadas coas xestas 

xelmirianas, como puntos de referencia. · 

Un resultado deste tipo é froito do apoio das institucións, en concreto, 
. 1 

a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta 

de Galicia, así como dun intenso labor de equipo. Estou en débeda cos meus máis 

directos colaboradores, Victoriano Nodar, comisario adxunto, e Rosa Vázquez, · 

coordinadora da exposición, que percorreron varias veces a maior parte dos 

itinerarios pasados e presentes da exposición á procura de pezas e datos preciosos. 

Na súa compaña puiden experimentar e contrastar in situ algunha das impresións 

que os monumentos exerceron no seu día sobre as comitivas éompostelás que 
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percorreron os camiños de España, Francia e Italia en busca dun novo status para 

Compostela, e por extensión, para Galicia. Grazas á recuperación dalgún <lestes fitos 

relacionados con Xelmírez e a construción da Catedral, a S.A. de Xestión do Plan 

Xacobeo contribuíu á restauración e difusión dun patrimonio común europeo que 

agora se pon ao alcance de todos, como a limpeza dos baleirados dos capiteis 

fundacionais da Capela de O Salvador do Museo da Catedral de Santiago, a 

restauración das columnas de San Cado a Cave (Lacio, Italia), a realización dunha 

reprodución en xeso do relevo de Santiago de Altopascio do Museo Nazionale di 

Villa Guinigi (Lucca), así como a dixitalización do Liber Miraculorum Sanctae Fidis 

da Bibliotheque Humaniste de Sélestat e do epistolario compostelán do Archivio 

di Stato dei Pistoia. Para rematar, ao Consello Científico da exposición, así como aos 

autores da presente publicaéión, debémoslles a súa absoluta complicidade e xenerosa 

sabedoría á hora de levar a cabo este proxecto. 
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Manuel Castúzeiras Didacus Gelmirius, patrón das artes. 
O longo camiño de Compostela: 
da periferia ao centro do Románico 

O 
carácter internacional de Santiago de Compostela no século XII non 

se pode comprender sen a figura de Diego Xelmírez (1070?-1140). 

A súa carreira orientouse a enxalzar e consolidar a daquela emerxente 

sé xacobea, que dende o século IX se comprada de posuír os restos apostólicos 

de Santiago o Maior, os cales, dende o momento da súa descuberta contra o 820 

recibiran o apoio incondicional da monarquía asturleonesa. Despois de ser 

nomeado bispo no ano 1100, Xelmírez dirixiu todos os seus esforzos a conseguir 

a dignidade metropolitana para a súa catedral. Iso produciuse en 1120, cando 

o papa borgoñón Calisto II lle concede finalmente o título arcebispal. 

Durante o seu goberno, Compostela pasa de ser un lugar periférico do 

Finis Terrae a se converter en centro de referencia dentro do panorama artístico 

e cultural da Europa románica. Xelmírez exerceu un importante peso político 

e eclesiástico nos reinos hispánicos e promoveu, como ninguén o fixera antes, 

a Catedral de Santiago como meta dunha das peregrinacións máis importantes 

da Cristiandade. De feíto, grazas sobre todos ás viaxes emprendidas por Diego 

Xelmírez e o seu séquito de cóengos a principios do século XII polos camiños 

de Europa, Compostela incorpórase en poucos anos á vangarda da arte europea, 

alcanzando, como centro creador do románico pleno, un lugar similar ao do · 

· Toulouse da Porte Miegeville, o Conques do abade Bégon (1087-1107), Cluny, 

Módena ou a Roma papal. 

Non obstante, en honor á verdade, ese lanzamento de Compostela á carreira _ 

europea goza dun estadio previo, que explica en boa parte moitas das constantes 

da época xelmiriana. Refírome ao episcopado de Diego Peláez (1070-1088), a quen 

o pai de Xelmírez, o cabaleiro Xelmirio, servía como tenente das terras de Iría, 

A Mahía e Postmarcos, polo que Fernando López Alsina non dubida en afirmar 

que, dende moi novo, Diego Xelmírez estivo moi ligado á curia compostelá e ao 

. seu proxecto de sé «apostólica». Cómpre recordar que durante o goberno de 
1 

Peláez a diocese de Iría-Compostela experimenta dous cambios fundamentais na 

súa configuración: por unha banda, a introdución do rito romano na igrexa galega 

(1080), e, pola outra, o inicio da construción en 1075 dun novo templo románico 

destinado a substituír en Compostela a obsoleta basílica prerrománica de Afonso III, 

consagrada no ano 899. Para iso Peláez contou con dous mestres de obras, 

Roberto e Bernaldo o Vello, probablemente vidas dende terras francesas. Estes 

presentan un ambicioso edificio cunha tipoloxía, analizad; no artigo de J ohn 
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Williams, que responde ao denominado «grupo de igrexas de peregrinación», 

caracterizado por un gran desenvolvemento do deambulatorio, das capelas radiais 

e do transepto, en beneficio da circulación de peregrinos e do culto ás reliquias. 

A este grupo pertencen tamén as igrexas de Sainte-Foy de Conques -modelo 

inicial de Santiago-, Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Martin de Tours e Saint

Martial de Limoges, todas elas enclavadas nos camiños franceses a Santiago 

descritos na «Guía» do Códice Calixtino. 

Os precedentes: Diego Peláez, de anxélico promotor a exiliado impertinente 

A cabecez'ra de Diego Peláez (1075-1088): conmemoración e mito, 

dúas constantes na Catedral de Compostela 

O 
s máis dos autores coinciden en sinalar o ano 1075 como data de inicio 

dos traballos da nova basílica. Tres noticias parecen confirmalo de forma 

fidedigna. A primeira, a celebración ese mesmo ano dun concilio magno 

en Compostela ao retorno da expedición de Afonso VI ao reino de Granada, no 

que este entregaría parte do botín para a nova empresa arquitectónica1
• A segunda 

fornécenola a chamada Concordia de Antealtares, entre Diego Peláez -bispo 

de Santiago- e San Faxildo -abade do mosteiro de Antealtares-, na que se 

menciona que no ano 1077 (data de redacción do acorde) xa estaban en proceso 

de construción as tres capelas centrais do deambulatorio2
• Por último, a terceira, 

moito máis concluínte, vén dada tanto pala epigrafía como pala decoración 

interior da Capela de O Salvador. De feito, no muro dereito desta, unha inscrición 

mutilada, publicada por Ángel del Castillo3
, celebra que puxeron os fundamentos 

da igrexa no ano 1075, trinta anos antes da consagración do altar en 1105: «ANNO 

[MILENO?] [SE]PTVAGENO QUI[N]TO [FUN]DATA IACOBI»4
• 

No ano 1075 era bispo de Iria Diego Peláez e baixo a súa prelatura 

realizouse a primeira fase das obras ata a súa deposición polo monarca en 1088 no 

Concilio de Husillos. A esta etapa, comprendida entre 1075 e 1088, corresponden 

tan só as tres capelas centrais do deambulatorio e os seus muros inmediatos, aínda 

que estas permaneceron incompletas e non se remataron ata a segunda campaña, 

tal e como se deduce da ornamentación de parte da súa decoración exterior e 

interior5, onde se atopa, concretamente nos capiteis interiores das ventás da 

Capela de O Salvador, unha tipoloxía 'de cestas e motivos ornamentais propios 
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1 S. Moraleja, «Santiago de Compostela: 
origini di un cantiere romanico», en 
R. Cassanelli (ed. ), Cantieri medievali 
(Milán: Jaca Book, 1995), pp. 127-43. 

2 ]. Carro García, «La escritura de 
concordia entre Don Diego Peláez, 
obispo de Santiago, y san Fagildo, 
abad del monasterio de Antealtares», 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 12 
(Santiago de Compostela: 1949), 
pp. 111-22. 

3 A. del Castillo, «Inscripciones inéditas 
de la Catedral de Santiago», Boletín de 
la Real Academia Gallega, 15 (A Coruña: 
1926), pp. 314-20. 

4 Para unha lectura completa da 
inscrición, véxase M. Gómez Moreno, 
El arte románico espaiiol. Esquema de 
un libro (Madrid: Centro de Estudios 
Históricos, 1934), p. 113. 

5 S. Moraleja, «Notas para unha revisión 
crítica de la obra de K.]. Conant», en 
]. K. Conant, Arquitectura románica 
de la Catedral de Santiago de Compostela 
(Santiago de Compostela: 
COAG-Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, 1983), pp. 221-36. V. Nadar, 
Los inicios de la catedral románica 
de Santiago: el ambicioso programa 
iconográfico de Diego Peláez (Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, 2004). 



Topografía do inicio das obras na 
cabeceira da Catedral de Santiago 
de Compostela, 1075-1088 
[recomtrución hipotética] 
Victoriano Nadar 

6 «Notas para una revisión críti ca de la 
obra de K. J. Conant» ... op. cit. 
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da arte de Jaca e as súas derivacións. A ese momento fundacional de 1075 tamén 

aludirían os dous capiteis conmemorativos situados á entrada da citada capela 

coas efixies dos seus promotores, Afonso VI e obispo Diego Peláez, acompañados 

respectivamente de anxos, así como das lendas epigráficas: «REGNANTE PRINCIPE 

ADEFONSO CONSTRVCTVM OPUS [Reinando o príncipe Afonso fíxose esta obra]» 

e «TEMPORE PRESULIS DIDACI INCEPTVM HOC OPUS FVIT [Nos tempos do prelado 

Diego comezouse esta obra]». 

A filiación transpirenaica do obradoiro que se fixo cargo desta primeira 

campaña e, por extensión, do primeiro proxecto do e~Hficio, parece fóra de 

t~da dubida. Serafín Moralejo insistiu no seu día na participación dun escultor 

auvergnat na realización dalgúns capiteis, coma o dos dous grifóns encadrando un 

cáliz, un tema moi habitual nas igrexas de Auvernia de contra 1070, como Volvic 

ou Ennezat6
. Con todo, esta relación privilexiada coa rexión do Macizo Central 

francés , atravesada pola via podiensis, efectuaríase probablemente a través da 

daquela poderosa abadía de Sainte-Foy de Conques (Aveyrón), que non só 
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comparte repertorios figurativos moi semellantes, senón que tamén nos 

proporciona o primeiro modelo arquitectónico da denominada tipoloxía «Ígrexa 

de peregrinación», a cal adóptase nesa mesma década de 1070 tanto en Toulouse 

coma en Compostela. Por iso, na miña opinión, segue a ser válida a afirmación de 

Kenneth J ohn Conant de que os nomes dos mestres que, segundo o Códice 

Calixtino7
, iniciaron as obras da catedral compostelá, Bernaldo o Vello e Roberto, 

-«dominus Bernardus senex mirabilis et Robertus»-, suxiren unha orixe gala8
. 

Neste sentido, adhírome á vella teoría dun papel fundamental da abadía 

de Conques como centro creador da época e, en especial, á peculiar influencia 

-e fascinación- que exerceu sobre os obradoiros composteláns entre 1075 e 1103. 

Para corroboralo, recentemente Vitoriano Nodar9 sinalou que o nome dundos 

arquitectos que traballa en Compostela, Bernaldo, coincide co dundos mestres 

do transepto de Sainte-Foy de Conques, activo baixo o abadiato de Étienne na 

década de 1070. De feíto, este gravara o seu nome -«BERNARDUS ME FE[CIT]»-, 

nun capitel decorado cun anxo portando un filacteria dunha tipoloxía moi similar 

á que uns anos máis tarde se repite nos dous capiteis fundacionais da Capela de 

O Salvador. Sexa ou non unha casualidade, cómpre recoñecer que precisamente 

este tipo de composición presente en Conques e Compostela -dous anxos coas 

ás despregadas que portan cadanseu filacteria- convertérase nun verdadeiro selo 

ou marca da difusión do estilo do obradoiro que traballou no transepto da abadía 

francesa, tal e como o demostra a presenza do tema na tribuna do clocher-porche 

da igrexa de Saint-Pierre de Besséjouls (Aveyron) 10
. Non obstante, John Williams 

intentado inverter, de forma arbitraria, a orde do Calixtino, afirma que Bernaldo 

o Vello e Roberto foron , en realidade, os arquitectos de Diego Xelmírez e non 

de Diego Peláez, a quen lle atribúe, en cambio, a figura de Esteban11
, do que 

a actividade está, en realidade, moi ben documentada en Pamplona, como 

procedente de Compostela, a partir do 1101, tal e como se tratará máis adiante. 

Tal e como sinalou Nodar, o proxecto de Peláez destacaba ademais por un 

coidado programa iconográfico, susceptible mesmo dunha lectura iconolóxica que 

se articula a través da serie de capiteis figurados que compoñen a decoración das 

tres capelas e cuxa temática se adecuaba ao uso e posesión destas. Segundo esta 

suposta topografía funcional, da que proporciona a clave o texto da Concordia 

de Antealtares, durante o desenvolvemento das obras, ao bispo pertencíalle a 

Capela de O Salvador onde, non por casualidade, se desenvolve un verdadeiro 

speculum principis, mentres que nas capelas adxacentes, de San Xoán e San Pedro 

-adxudicada a primeira provisoriamente ao bispo, pero a segunda ao uso 

exclusivo da vella comunidade monástica de Antealtares-, atopamos un speculum 

monachorum 12
• Ora ben, unha vez rematadas as obras as tres capelas pasarían a ser 

propiedade do mosteiro de Antealtares. 

No primeiro caso, na Capela de O Salvador, trátase dun ambicioso e 

articulado programa no que o comitente, Diego Peláez, perfectamente adherido 

aos principios da Reforma Gregoriana, recorre a imaxes conmemorativas e 

mitolóxicas para expresar unha mensaxe mitopopeica propia dun verdadeiro 

magnate da época. Nela advírtelle ao monarca sobre os perigos da soberbia a 
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Capitel [Tribuna de San Miguel] 
Ca. 1070 
Saint-Pierre de Besséjouls, Aveyron 

7 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus, 
trad. A. Moralejo, C. Torres eJ. Feo, 
Santiago (Santiago de Compostela: 
Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Galegos, 1951; reed. Fac. Santiago de 
Compostela: CSIC-Centro Superior de 
Investigacións Científicas, 1999), V, 9. 

8 K. J. Conant, The Early Architectural 
History o/ the Catedral o/ Santiago de 
Compostela (Cambridge: Harvard 
University Press, 1926). 

9 Los inicios da catedral románica de 
Santiago: el ambicioso programa 
iconográfico de Diego Peláez ... op. cit. 

10 O capitel sitúase na denominada Capela 
do Arcanxo San Miguel: P. Gerson e 
A. Shaver-Crandell, The Pilgrim's Cuide 
to Santiago de Compostela. A Gazetteer 
(Londres: Harvey Miller, 1995), p. 133. 

11 J. Williams, «La arquitectura del 
Camino de Santiago», Compostel!anum, 
vol. 29, 3-4 (Santiago de Compostela: 
1984), pp. 267-90. Íd., «¿Arquitectura 
del Camino de Santiago?», Quintana, 
7 (Santiago de Compostela: 2008), 
pp. 157-77. 

12 V. Nodar, «Obispo, Rey y monasterio, 
una nueva lectura del programa de la 
cabecera de la Catedral de Santiago de 
Compostela», en A. C. Quintavalle (ed.), 
Il Medioevo. La Chiesa e il Palazzo. Atti 
del Convengo internazionale di studi di 
Parma (Milán: Electa, 2007), pp. 484-90. 



Capitel [Capelas ele San Xoán 
e ele O Salvador] 
1075-1088 
Cr1teclml ele Santiago ele Compostela 

Ca pi tel [Capela de O Salvador] 
1075-1088 
Catedral ele Santiago ele Compostela 

13 Íd. , «Sus cabelleras brillaban como 
plumas de pavo real: los guerreros de 
Alejandro y las sirenas en un capitel de 
la Cated ral de Santiago de Compostela», 
Troianalexandrina, 5 (Santiago de 
Compostela: 2005 ), pp. 29- 61. 

14 Íd., «Alejandro, Alfonso VI y Diego 
Peláez: una nueva lectura del programa 
iconográfico de la Capilla del Salvador 
de la Catedral de Santiago», 
Compostella1111111, vol. 45, 3--4 (Santiago 
de Compostela: 2000), pp. 617--48. 
Íd. ,«D e la T ierra Madre a la Lujuria, a 
propósito de un capitel de la girola de la 
Catedral de Santiago», Semata. Profano 
y pagano en el arte gallego, 14 (Santiago 
de Compostela: 2003), pp. 335--47. 

15 M. J . Lacarra Ducay, Pedro Alfonso 
(Zaragoza: Goberno de Aragón, 1991), 
pp. 9-12. 

16 F. Prado-Vilar, <<511ev11111 Fasci1111m. 
Estilo, genealogía y sacrificio en el arte 
románico español», Goy11, 324 (Madrid: 
2008), pp. 173- 99. Para a discusión 
da data de F rómista e da súa p rioridade 
ou non respecto a Jaca, véxase M. 
Castiñeiras, «Verso Santiago?: la scultura 

través dunha serie de capiteis que acompañan os da celebración fundacional, 

nos que se alude á historia de Alexandre a través de dous temas: a Ascensión de 

Alexandre aos ceos coa axuda de dous paxaros , inspirada nas_versións máis antigas 

do Pseudo-Calístenes, e a sedución dos soldados do exército de Alexandre por 

parte das «mulleres das augas» -as Sereas-, segundo conta a Epistula Alexandri 

Magni ad A ristotelem13
• O contrapunto deste articulado programa estaría nas 

capelas laterais e espazos adxacentes, lugar de circulación dos monxes beneditinos 

de Antealtares encargados do culto no altar apostólico. Nelas recórrese á linguaxe 

máis directa e incisiva da fábula moralizada -Castigo da Luxuria, O Tocador do 

Corno, a Fábula da Raposa e mais a Ave, un variado bestiario14
-, moi axeitado 

para exercer as críticas aos vicios e que tan ben soubo utilizar na súa obra, 

· Disciplina Clericales, Pedro Alfonso, un xudeu converso de Huesca (ca . 1070-1142) 

que traballou en Aragón ao servizo de Afonso I o Batallador (1104-1134) e 

Henrique I de Inglaterra15
. Por outra banda, todo este universo de imaxes das 

capelas laterais de San Xoán e San Pedro e dos seus muros adxacentes é propio 

dos daquela incipientes claustros figurados, coma o de Saint-Pierre de Moissac 

(1085-1100). Parecería, xa que logo, que en Compostela esa imaxinaría se adapta 

perfectamente á peculiar concepción da cabeceira como un espazo de paso entre 

o mosteiro e a tumba do Apóstolo. 

Interésame salientar o valor adquirido pola historia, o mito e a fábula na 
1 

articulación deste programa iconográfico das capelas centrais do deambulatorio 

compostelán. De feíto, Francisco Prado-Vilar propuxo recentemente unha 

suxestiva lectura sobre as relacións entre a historia e o mito na decoración interior 

da célebre igrexa palentina de San Martín de Frómista que, en opinión dese autor, 

habería que situar entre 1088 e 109016
• No caso que nos ocupa, en Compostela, 

movémonos nun arco cronolóxico anterior (1075-1088) no que igualmente se 

recorre ao mito e á fábula para contar ou comentar de xeitÓ metafórico uns 
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acontecementos históricos, ben que en Santiago o fío condutor parece estar 

nunha emulación de xéneros propiamente literarios como a historia -capiteis 

conmemorativos do reí e do bispo, alusión a episodios da vida de Alexandre 

de Macedonia- e a emerxente épica da Chanson de Geste, visible na presenza 

de animais que definen as virtudes e os vicios dos seus protagonistas. Non por 

casualidade nunha obra contemporánea, de formato e técnica moi diferente, 

o popularmente coñecido como Tapiz de Bayeux, asistíase entre 1066 e 1082 á 

confección dun programa dedicado a narrar un acontecemento histórico, cargado 

igualmente de solemnes cerimonias -como o Xuramento de Harold sobre as 

reliquias da Catedral de Bayeux perante o Duque de Normandía, Guillerme, 
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M ensaxeiros de Guillerme o 
Conquistador (1027-1087), rei de 
Normandía, informando de que 
Harold, vida da corte de Eduardo 
o Conf esor de Inglaterra, é Jeito 
prisioneiro polo conde Guy de 
Ponthieu [Tapiz da raíña Matilde 
ou de Bayeux, detalle] 
1077 
M usée de la Tapisserie, Bayeux 

Guillerme o Conquistador 
(1027-1087), duque de Nonnandía, 
ordena cabaleiro a Harold, quen 
presta xuramento de /idelidade sobre 
as reliquias [Tapiz da raíña Matilde 
ou de Bayeux, detalle] 
1077 
M usée de la Tapisserie, Bayeux 

romanica da Jaca a Compostella», en 
A. C. Quintavalle (ed.), Medievo, !'Europa 
delle Cattedrali (Parma: Electa, 2007), 
pp. 387-96. Íd. , «Tre miti sull'originalita 
del romanico ispanico: Catalogna, 
il Cammino di Santiago e la 
multiculturalita», en A. C. Quintavalle 
(ed.), Medievo: arte e storia (Parma: 
Electa, 2008), pp. 86-107. J . L. Senra 
Gabriel y G alan, «Architecture et décor 
dans le contexte de la colonisation 
clunisienne des royaumes septentrionaux 
de la péninsule ibérique>>, en Haut 
lieux romans dans le sud de l'Europe 
(XI' -Xll' siecles). Moissac, Saint-]acques
De-Compostelle, Modene, Bari (Cahors: 
La Louve, 2008), pp. 11-70. 
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Bréviai re ele Montiéramey 
[Ms. !at. 796, f 235v] 
Ca . .1150 
l311F-J3ib!iothi:que nationa!e 
de Frr111ce, Parú 

17 C. R. Dodwe ll , !I rles pictóricas e11 
Occidente, 800- 1200 (Madrid: Ed iciones 
Cáted ra , 1995), pp. 36-41. Íd., «The 
Bayeux Tapest ry and the French Secular 
Epic», en R. G ameson (ed.), The Study 
o/ the Bayeux Tapestry (Rochester: 
BoydeU Press, 1997), pp. 47-62 . 

18 F. R. Año Ca rrete, «Los esponsales de 
una hija de G uillermo el Conquistador 
con un "Rey de Galicia"», Cuademo 
de Estudios GaLLegos,21 (Santiago de 
Compostela: 1952 ), pp. 57-8. 

19 Ibíden1 , pp.66-70. 
20 Esta hipótese, presentada por min en Bari 

no ano 2002, fo i publicada parcialmente 
en «La meta del Camino: la Catedral de 
Santiago de Compostela en tiempos de 
Diego Gelmírez», en M. C. Lacarra 
D ucay (ed.), Los caminos de Santiago. 
Arte, historia, Literatura (Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2005), 
pp. 220-1, e na slia totalidade como 
«Monks, P ilgrims, Bishops and Gloty 
the Topography of the Inrnges in the 
Cathedral ofSt. James», en}. D 'Emilio 
(ed.), Culture and Society in Medieval 
GaLicia: a Cultural Cronroads a11t the 
Edge o/ Europe (Leiden: Brill , 2010). 

21 B. Respsher, The Rite o/ Church 
Dedication i11 the EarLy Medieval Era 
(Nova York: Edwin Mellen Press, 1998) 
pp. 53, 73, 74 . 

22 BnF-Bibliotheque na tionale de France: 
Bréviaire de Mo11tiéramey [Ms Lat 796), 
f. 235v. Sobre o manuscrito, véxase 
W. Cahn, Ro111anesque Manuscripts. 
The Twelth Ce11tury, 2 vols. (Londres: 
H arvey MiUer, 1996), vol. 1:2 , fig. 173, 
vol. 2:2, pp. 90-1, cat. 73. 

futuro reí de Inglaterra-, e comentado nas súas marxes con fábulas alusivas 

ao carácter moral dos personaxes representados 17
• 

A alusión a esta obra anglonormanda contemporánea non é gratuíta, xa que 

non hai que esquecer que o biógrafo do propio Guillerme I, Guillaume de Poitiers 

(ca. 1020-ca. 1090), escribe na súa Gesta Guillelmz~ duce Normannorum et regis 

angliae, que dous irmáns, reís de España, pretenderon en matrimonio unha filla 

<leste e por iso tiveron grandes disputas. A noticia parece completada por 

Orderico Vital (1075-ca. 1142), que na súa Historia Eclesiástica fala de Águeda 

(Agatha), prometida primeiro a Harold e despois ao «Reí de Galicia»18
. Aínda 

que algunhas fontes identifican o monarca citado con «Afonso» (Afonso VI), esta 

atribución resulta nioi improbable. Tal e como sinalou Felipe Cordero Carrete, os 

feítos refírense probablemente ao período de 1066 e, xa que logo, había ser García 

II, irmán de Afonso VI, e reí de Galicia entre 1065 e 107219
. Non hai que esquecer 

tampouco que, segundo Robert Wace -Roman de Rou-, na batalla de Hastings 

(1066) Guillerme o Conquistador combateu montando no cabalo que o normando 

Galtier Giffart lle levara dende España ao regreso da súa peregrinación a Santiago. 

Por iso, cando a Historia Campaste/lana afirma que a causa da destitución de 

Diego Peláez en 1088 foi que tentou entregadle o reino de Galicia «ao reí dos 

ingleses e normandos» non nos queda máis remedio que pensar que o círculo do 

reí García, ao que pertencía Diego Peláez e outros magnates galegas, gozou en 

todo este longo período (1065-1088) dunha fluída relación cos normandos e, 

polo tanto, puido ter acceso a unha emerxente cultura figurativa que podería 

explicar a orixinal composición do programa iconográfico da tres capelas da 

cabeceira compostelá, tal e como sinalou, de forma maxistral, Vitoriano Nodar. 

Deixando a un lado a especulación e volvendo a feítos fidedignos da 

historia, cómpre deterse de novo na peculiar e extraordinaria iconografía dos 

capiteis fundacionais. Xunto aos comitentes, Diego Peláez e Afonso VI, aparece 

respectivamente un anxo a cada lado co obxecto de sinalar que estes persoeiros , 

aos que se lles rende memoria, comparten a gloria da Xerusalén Celeste. Ambas 

as <lúas escenas, situadas na capela onde se iniciaron os traballos de edificación e 

onde se colocou a primeira pedra, parecen aludir ás fórmulas litúrxicas do rito da 

dedicación20
. De feíto, durante a dedicatio ecclessiae líanse unha serie de pasaxes 

bíblicas relativas á dedicación do Templo de Xerusalé~ por Salomón e á Xerusalén 

celeste do Apocalipse21
. En ocasións estes textos, coma no caso do breviario 

borgoñón de Montiéramey de mediados do século XII22
, ilustrábanse coa 

anacrónica figuración do citado reí bíblico e dun bispo, acompañados da visión 

dun Pantocrátor rodeado dun cortexo anxélico. Ás veces esta comparsa reducíase 

ao motivo das cabeciñas anxélicas aladas -angelots cravatés d'ailes- , tal e como 

sucede nunha arquivolta reutilizada na sancristía da Catedral de Monopoli en 

Apulia (1107-1117) , onde doce <lestes rostros celestiais sobre nubes acompañan 

unha inscrición co nome dos comitentes: o bispo Romualdo e o conde normando 

Roberto, terceiro fillo de Roberto Guiscardo. É unha obra que, tanto polo seu 

estilo coma pola súa iconografía, Arthur Kingsley Porter e Maria Stella Calo 

puxeron en relación coa arte do Camiño de Peregrinación; én concreto, o 
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parangón con Conques resulta, de novo, o máis elocuente, xa que o seu cortexo 

anxélico é moi similar ao que aparece no capitel esquerdo do en/ eu do abade 

Bégon III de Conques, falecido en 110723
. 

Así, tanto en Monopoli coma en Conques atopámonos coa comentada 

fórmula do séquito alado que anuncia a gloria do personaxe homenaxeado e 

que no caso da catedral apula se une, coma na Capela de O Salvador, aos ritos 

da dedicación ou máis ben «fundación» do edificio. Iso explicaría a continua 

presenza do motivo das cabezas anxélicas aladas na decoración das capelas 

maiores dalgunhas igrexas relacionadas coa arte do Camiño, como é o caso dun 

capitel da igrexa superior de Loarre (ca. 1094-1096)24
, onde aparece ornamentado 

o cimacio dun capitel do lado dereito da ábsida, nunha posible referencia tamén 

á consagración das obras do edificio. Non por casualidade, tal e como me sinalou 

recentemente Antonio García Omedes, a existencia dun capitel nesa mesma capela 

maior, na que aparece un cortexo anxélico acompañando a figura dun bispo 

consagrante, podería facer referencia, como en Santiago, a un acto de certa 

importancia; se cadra, a consagración solemne que se deduce, tal e como suxire 

Marta Poza Yagüe, da presenza en Loarre, en abril de 1094, do reí de Aragón 

e Navarra, Sancho Ramírez, na compaña de Frotardo, abade de Saint-Pons de 

Thomieres , Aymerico, abade de San Juan de la Peña, Pedro, bispo de Pamplona, 

e Pedro, bispo deJaca25
. 

De todos os xeitos, o quemáis destaca da fábrica compostelá é esa xenuína 

vontade de contar a historia da obra que, en ocasións, se converte nun verdadeiro 

exercicio de «autocitación», de maneira que asistimos á memoria escrita da súa 

fundación, dedicación do altar ou construción das súas distintas fachadas. Este 

xénero caracteriza os grandes obradoiros do Occidente europeo de finais do 

século XI, atopando o caso compostelán un suxestivo paralelismo en Modena, 

xa que en ambos os dous casos se procura «renovar, reedificar e elevar» un novo 

templo sobre outro precedente que agora se considera obsoleto. Así en Relatio 

de innovatione ecclesie sancti Geminiani mutinensis presulis26 cóntase como, ante 

o estado de ruína do vello edificio , se decide renovalo co apoio dos poderes 

laicos, neste caso, Matilde de Toscana, e a contratación dun arquitecto admirable, 

Lanfanco. Con este obxecto comézanse a escavar o 29 de maio de 1099 os novos 

fundamentos do edificio, e foi solemnemente colocada a primeira pedra o 9 de 

xuño dese mesmo ano. Uns anos despois , en 1106, foi posible realizar a translación 

das reliquias en presenza da condesa Matilde e o bispo Dodone, e o altar foi 

consagrado polo propio papa Pascual II27
• 

Aínda que é verdade que no caso de Santiago carecemos dunha información 

tan minuciosa sobre os distintos ritos da fundación do edificio, non é menos certo 

que en Compostela resulta igualmente posible reconstruír a historia construtiva do 

edificio a través dos epígrafes e dos testemuños escritos no Códice Calixtino e na 

Historia Compostellana. En primeiro lugar, empezaríase polo derrubamento da 

antiga igrexa de Antealtares e a escavación dos fund amentos do novo edificio, 

do que aludiría á súa primeira pedra a cerimonia dos capiteis conmemorativos da 

Capela de O Salvador. Con toda probabilidade, todo iso tivo lugar no ano 1075 , 
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Matilde de Canosa ante o bispo de 
Modena. Matilde de Canosa asiste 
á exhumación de san Gimignano 
[Relatio de innovatione ecclesie 
sancti Geminiani mutinensis 
presulis, O. JI. 11,f 9r] 
S. Xlll 

Archivio Capitolare del Duomo 
di Modena, Módena 

23 M. S. Calo Mariani, «Considerazioni 
sulla cultu ra artistica nel territorio 
sud-es t di Bari tra XI e XV secolo», 
en V. L'Abbate (ed .), Societd, cultura, 
economia ne/la Puglia medievale (Bari: 
Dedalo, 1983), pp. 392- 6, fig. 6. 

24 A. K. Porter, Romanesque Sculpture o/ 
the Pilgrimage Roads, vol. 1:2 (Barcelona 
e Florencia: Gustavo G ili e Pantheon, 
1928), p . 84 . M. Durliat, A sculpture 
romane de la route de Saint-]acques. 
De Conques d Compostelle (Mont-de
Marsan : Comité d'études sur l'histoire 
et lart de la Gascogne, 1990), p. 276, 
fig. 271. 

25 M. Poza Y agüe «Fortaleza militar 
y refugio de fe : proceso constructivo 
y relaciones estilísticas del conjunto 
de Loarre», en Siete Maravillas del 
Románico Espaíiol, Aguilar de Campoo 
(Palencia: Fundación Santa María la 
Real, 2009), pp. 53-81, espec. 72 . 

26 Archivio Capitolare Duomo di Modena: 
Relatio de in11ovatio11e ecclesie sancti 
Geminiani mutinensis presulis [0. II. 11) 
(século Xlll ). 

27 Para unha análise da Relatio, véxase 
A. C. Q uintavalle, W!iligelmo e Matilde. 
L'officina romanica (Milán: Electa, 
1991), pp. 48-9. 



Capitel [Ábsida da igrexa superio1] 
Ca. 1094- 1096 
Castelo de Loarre, Huesca 

Capitel [Capela Maior da igrexa 
superior] 
Ca. 1094- 1096 
Castelo ele Loarre, Huesca 
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data confirmada pola inscrición da Capela de O Salvador que celebra a súa 

consagración en 1105, trinta anos despois da súa fundación en 1075. 

Non obstante, esa data púxose a miúdo en dúbida pola contraditoria noticia 

recollida tanto pola Historia Compostellana como polo Códice Calixtino do 

comezo da Catedral de 107 8 ( ! ) . A explicación des a confusión estaría na orixe 

francesa dos redactores de ambos os dous textos, que leron de forma equivocada 

a inscrición das xambas do ingreso de dereito da Porta de Praterías, os cales, 

descoñecedores do costume paleográfico hispánico de unir o grupo XL, viron na 

data un simple XV. Para Gómez Moreno, Bouza Brey, Moraleja e López Alsina 

a lectura correcta da devandita inscrición é «ERA ICXLI /V IDVS I[V]LII [11 de 

xullo de 1103]» na xamba esquerda, e «M[AGISTER] Q[UI] F[ECIT] O[PUS] 

[o mestre que fixo a obra]» na xamba dereita28
• Débese, xa que logo, rexeitar a 

lectura «ERA ICXVI / IDVS I[V]LII [11 de xullo de 1078]», que copiou o autor do 

capítulo 78 da Historia Compostellana, o mestre Xeraldo de Beauvais, así como 

a aínda máis contraditoria noticia do tamén francés Aymeric Picaud, autor da 

«Guía» do Calixtino contra 113 7, que di que «a igrexa se comezou na era MCXVI 

[ano 1078]»29
, seguindo seguramente a precedente lectura de Xeraldo. De feíto, 

e na mesma fonte, pásase seguidamente a afirmar sen rubor ningún que «dende 

o ano en que se comezou ata a morte de Afonso, famoso e moi esforzado reí 

aragonés, cóntanse cincuenta e nove anos» ( ! )30
: Afonso o Batallador morreu en 

1134, polo tanto, estase a tomar como inicio das obras o ano 1075. Aínda que 

recen temen te James D'Emilio quixera defender a data 1078 para a inscrición de 

Praterías31
, os seus argumentos non resultan convincentes, xa que, como sinalou 

no seu día Bouza Brey, o pequeno «A» que figura sobre o grupo «XL» só ten 

sentido se se le «quadragesima». En todo caso, como veremos, esta inscrición de 

Praterías fálanos doutro momento construtivo da Catedral, as obras do transepto, 

e non do inicio da cabeceira. 

Entre Jaca e Conques: a catedral do Mestre Esteban (1093194-1101) 

e o longo exilio de Diego Peláez en Aragón 

Para entender a nova fase que inicia a catedral coa deposición e marcha de Diego 

Peláez en 1088 hai que esquecer moitas das ideas que a historiografía nos quixo 

impoñer de xeito insistente e tentar recordar outras que permaneceron 

parcialmente ocultas ou arrombadas. Refírome á opinión de que Diego Xelmírez, 

futuro bispo de Compostela a partir de 1100, se ocupase de maneira protagonista 

da obra da Catedral antes da súa elección como prelado32
. O Calixtino dinos que 

foron Don Sexeredo, tesoureiro e prior da Canónica33
, e o abade Don Gundesindo 

os que se ocuparon dende o inicio da administración da obra de Santiago. Moi 

probablemente os seus cargos se prorrogaron máis alá da destitución de Peláez e 

que se saiba ata 1107 non ternos noticia do nome doutros tesoureiros: os cóengos 

Munio Afonso e Munio Xelmírez34
. Pola contra, Diego Xelmírez foi administrador 

do señorío de Santiago en dous períodos -entre os anos 1093 e 1094, e entre 

1096 e 1100- pero non, exactamente, da obra da Catedral. Por outra banda, non 

se debe esquecer que o destituído e exiliado Diego Peláez nunca deixou de estar 
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Compostelana, trad. E. Falque (Madrid: 
Akal, 1994), I, 78, p. 189. Para a 
atribución a Xeraldo deste capítulo, 
véxase La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media ... 
op. cit., pp. 64-6. 

30 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., V, 9, pp. 570-1. 
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and Craftsmen in Romanesque Galicia», 
en C. Hourihane (ed.), Spanish Medieval 
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35 F . López Alsina, «De la magna 
co11gregatio al cabildo de Santiago: reforas 
del clero ca tedralicio (810-1110)», en 
IX Ce11te11ário da Dedicar;ao da Sé de 
Braga, vol. 1:3 (Braga: Universidade 
Católica Portuguesa,1990), pp. 758, 762. 

36 R. A. Fletcher [Sailll ]ames's Catapult. 
The !1/e 1111d times o/ Diego Gelmírez 
o/ Santiago de Compostela. O xford: 
Claredon Press, 1984], A vida e o tempo 
de Diego Xel111írez (Vigo: Xerais, 1993), 
pp. 61-3. 

37 E . Portela, García JI de Galicit1. El rey y 
el reino (1065- 1090) (Burgos: Ediciones 
T rea, 2001 ), pp. 82-94. 

«presente» dalgún modo na curia compostelá, xa que ademais de se seguir 

titulando como Bispo de Compostela ata a súa marte, <lúas persoas nomeadas por 

el, e xa que lago da sua absoluta confianza, Sexeredo e Gundesindo, continuaron 

rexendo naqueles difíciles anos os traballos da Catedral. 

Probablemente, durante os difíciles seis anos de preitos, loitas e acefalías 

de poder en Compostela tras a deposición de Diego Peláez (1088-1093 ), as obras 

estiveron interrompidas e o primeiro obradoiro disolveuse. Coa chegada do bispo 

cluniacense Dalmacio produciuse un novo contexto para a Catedral que, sen 

dúbida, facilitou a continuación do proxecto, xa que en 1095 a sé de Iría se 

trasladou definitivamente a Compostela. Aínda que descoñecemos o paradoiro 

exacto do deposto Diego Peláez neses primeiros anos, sabemos que este non 

abandonou ata a súa marte o desexo de volver á sé compostelá. Os documentos 

apuntan a un refuxio navarro-aragonés -na compaña doutros magnates que 

participaran na revolta de Lugo de 1087 a 1088-, no que había desenvolver unh,a 

estreita relación co reí Pedro I (1094-1104). Este non só o acolleu no seu reino, 

senón que tamén lle recoñeceu o título de episcopus sancti Iacobz~ concedéndolle 

como tal o dereito de usufruto de doazóns, realizadas polo propio monarca, 

á Catedral de Santiago, en Huesca (1098) e Barbastro (1099). 

Ademais, non nos cabe dúbida de que o bispo puido manter estreitos 

contactos con Galicia durante o seu período de .exilio. En prim_eiro lugar, tal e 

como vimos, dous homes da súa confianza continuaron administrando as obras 

da Catedral. En segundo lugar, durante o seu goberno el tratara respectuosamente 

a comunidade beneditina de Antealtares, mantendo o seu culto no altar apostólico 

e destinándolles aos monxes unha das capelas construídas na cabeceira. De feíto , 

dende a época do bispo Sisnando I, os monxes de Antealtares estaban integrados 

na comunidade catedralicia, coñecida como magna congregatio beati Iacobi, da que 

só os habería de expulsar Xelmírez en 1102 para constituír un carpo capitular de 

setenta e dous cóengos e sete cardeais, coa conseguinte perda de dereitos sobre 

o altar apostólico35
. En terceiro lugar, Diego Peláez fara nomeado en 1071 bispo 

de Santiago, á vez que Gonzalo, bispo de Mondoñedo. Sobre quen realizou estes 

nomeamentos existe un intenso debate. Quíxose ver neles a dous homes impostas 

polo goberno conxunto dos irmáns Sancho II de Castela e Afonso VI de León, 

tras o encarceramento do seu irmán, García II de Galicia36
. Non obstante, cada 

vez resulta máis obvio que ambos os dous prelados foran xa elevados á súa sé polo 

propio reí García de Galicia (1066-1071)37
• De feíto, a difícil traxectoria de Diego 

Peláez e Gonzalo de Mondoñedo durante o longo goberno de Afonso VI 

corroboraría esta segunda hipótese e explicaría tamén certa complicidade entre 

ambos os dous nos anos de exilio do primeiro. 

A esta posible boa relación con homes influentes de Compostela 

-administradores d~ obra da Catedral, comunidade de Antealtares- e Mondoñedo 

(Don Gonzalo), engádese outra cuestión a miúdo esquecida. Aínda que a Diego 

Pelaéz só lle deu tempo de elevar tres capelas e <lúas portas de acceso no 

perímetro da cabeceira, o seu proxecto abranguía o deseño da totalidade do novo 

edificio, no que moitas advocacións estarían xa decididas. Dé feíto, resulta ~áis 
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que sintomático que a Capela de Santa Fe, realizada nun novo estilo na década de 

1090, mostre un directo coñecemento dos modelos iconográficos dos obradoiros 

de Conques, aos que precisamente se vincula, tal e como vimos, o primeiro 

obradoiro da Catedral. Por iso, cómpre pensar na posibilidade de que os novos 

contratados para continuar o proxecto da cabeceira seguisen, baixo a atenta 

mirada de Sexeredo e Gundesindo, algunhas das pautas ou decisións tomadas xa 

en época de Pelaéz, como era a dedicación dunha capela a Santa Fe de Conques, 

con modelos iconográficos procedentes da propia abadía francesa, como fora 

habitual na primeira fase das obras. 

Cómpre sinalar, ademais, que é a única capela da cabeceira románica 

da Catedral de Santiago de Compostela na que se fai explícita en imaxe a súa 

advocación. Este uso documéntase precisamente na abadía de Conques, na que 

as ábsidas laterais de Santa María e San Pedro, a ambos os dous lados do Altar 

Maior, se decoraron con relevos alusivos aos seus titulares. No caso de 

Compostela, á entrada da capela, no deambulatorio, dispóñense dous capiteis 

historiados de carácter haxiográfico. No capitel da dereita os protagonistas 

recoñécense ben na cara central: Santa Fe, coa cabeza velada, é agarrada e 

conducida por un saión xunto ao verdugo, que a espera coa espada para 

decapitala. Pola contra, no capitel esquerdo, a mártir, no centro , dialoga con 

dúas figuras masculinas que sosteñen cadanseu libro en canto unha terceira 

figura reza xuntando as mans no lado menor dereito. Sería quizais unha insólita 

representación conxunta dos mártires de Agen, Santa Fe, San Caprasio e os seus 

dous irmáns , Primo e Feliciano, todos eles axustizados por Daciano. O terceiro 

mártir sitúase no lado menor esquerdo, xa que, na miña opinión, a figura orante 

da dereita actuaría como mediador visual entre os fieis do templo e os santos alí 

venerados38
. 

Resulta obvio que a composición en friso narrativo das escenas compostelás 

está inspirada no célebre capitel co tema do martirio de Santa Fe de Agen sito na 

nave do templo da abadía de Conques, realizado na década de 1070. O acceso a 

este repertorio figurativo produciuse seguramente a través do taller da primeira 

campaña de Santiago, que sen dúbida posuía modelos figurativos da obra de 

Conques. Non obstante, o manifesto estilo, propio de Jaca, dos capiteis 

composteláns fai patente que a súa execución foi realizada por outro mestre 

diferente. Iso é visible tanto nos pitóns da cesta dos capiteis coma nas figuras, 

de repoludos rostros esféricos enmarcados polo cabelo en casquete e de plásticos 

dobramentos en clámides e túnicas que deixan entrever a anatomía. Ademais, 

as súas escenas simplifican con variacións o modelo iconográfico do santuario 

galo, no que se narraba o martirio da santa. 

Tanto a arquitectura da capela compostelá de Santa Fe como a súa 

ornamentación corresponden á fase de obras da Catedral situada entre os 

anos 1093/ 94 e 1101, baixo a dirección do polémico mestre Esteban, moi 

probablemente, de orixe gala, pero na miña opinión chegado a Compostela 

procedente do reino de Navarra e Aragón. Ata agora o único dato que se 

manexaba para o reinicio das obras da Catedral era quer o nomeamento de 

43 

38 Véxase comentario en M. Castiñeiras, 
«Los san tos viajan: la circulación de 
objetos y modelos artísticos en el 
Camino», en P. Caucci (ed .), Visitandum 
est ... Santos y Cultos en el Codex 
Calixtinus (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 2005), pp. 63-89. 



39 ]. M. Marques, Escriptures de Santa Maria 
de Vilabertran (968- 1300) (Figueres: 
lnstitut d'Estudis Empordanesos, 1995), 
p. 82, doc. 199. 

40 «Santiago de Compostela: origini 
di un cantiere romanico» ... op. cit. 
C. Fernández-Ladrera, «El Camino 
de Santiago en Navarra: Pamplona, 
Sangüesa y Estella», en Los caminos 
de Santiago. Arte, historia, literatura ... 
op. cit. , pp. 29- 62. 

41 M.J . Lacarra, <<La Catedral románica 
de Pamplona. Nuevos documentos», 
Archivo Espaiiol de Arte y Arqueología, 
vol. 7 (Madrid:193 1), pp. 73- 86. 

42 A. Durán G udiol, La Iglesia en Aragón 
durante los reinados de Sancho Ramirez 
y Pedro I (1062-1104) (Roma: Iglesia 
Nacional Española, 1962), p. 48.J. Goñi 
Gaztanbide, Historia de los obispos de 
Pamplona. Siglos 111- x 111, vol. 1:10 
(Pamplona: UNA V-Unive rsidade de 
Navarra, 1979) pp. 255-99. A. Ubieto 
Artera , Colección diplomática de Pedro I 
de Aragó11 y Navarra (Zaragoza: 
CSIC-Cent ro Superior de Investigacións 
Cienúficas , 1951), pp. 302, 342 , 376. 
C. Laliena Corbera , Pedro I de Aragón 
y de Navarra (1094-1104) (Bmgos: 
La Olmeda, 2000) , pp. 174, 299, 333-4. 

Xelmírez como administrador do señorío de Santiago en 1093 quera incorporación 

do bispo Dalmacio en 1095 . Non obstante, tan cedo como o 11 de febreiro de 1093, 

un tal Guillelmus Senio/redi, desexoso de ir a Roma -«cupiens ire Romam»-

fai testamento para ser soterrado na igrexa de Santa Maria de Vilabertran 

(Girona) , deixando unha parte das súas posesións «ad opera S. Iacobi de 

Gallicia»39
• A noticia non deixa de sorprendernos, pero fainos pensar en que 

o reinicio dos traballos en Santiago antecedese, como tentei suxerir antes, á 

administración de Xelmírez, polo que habería que ter en canta a posibilidade 

de que o tesoureiro e o administrador da obra comezasen a reactivar xa no ano 

1092 o obradoiro da Catedral. 

Non cabe dúbida de que a intervención de Esteban supuxo unha innovación 

arquitectónica e estilística con respecto ás obras realizadas baixo Diego Peláez. De 

feíto, como sinalou Moraleja, Esteban introduciu na cabeceira o modelo da capela 

de planta poligonal, que pode compararse coa Capela Maior da catedral románica 

de Pamplona, coñecida grazas ás escavacións40
. Non por casualidade, Esteban sería 

o «magister operis sancti Iacobi» que en 1101 está a traballar na Catedral de 

Pamplona, tal e como sinalouJosé María Lacarra41
, nun documento do bispo Don 

Pedro de Rodez (1083-1115) confirmado polo propio Xelmírez (11 de xuño de 

1101). Nesa acta aparece casado e con fillos, e concédenselle diversas casas e viñas 

en Pamplona, así como recursos abandas para se facer unha c~sa. Non creo que 

Esteban volvese a Santiago, pois en 1101 inícianse en Compostela novas e 

ambiciosos traballos nos que el non participou: as obras de cimentación para a 

platea do Pazo de Xelmírez no lado sur da Catedral e a conseguinte elevación da 

Porta de Praterías, principiada en 1103 '· segundo a inscrición da xamba esquerda 

do ingreso dereito. Esteban sería, daquela, tan só o responsable de completar os 

muros perimetrais do deambulatorio, coas súas capelas poligonais -Santa Fe e 

Santo André-, así como de gran parte dos muros do transepto entre 1093/ 94 

e 1101. 

Non obstante, a posibilidade de que tanto a advocación coma o modelo 

do ciclo haxiográfico da Capela de Santa Fe fosen xa concibidos no período 

precedente resulta moi suxestiva. En realidade, o culto á santa de Conques como 

liberadora de cativos documéntase dende a década de 1080 no reino de Navarra 

e Aragón. A súa promoción débeselle, en particular, ao citado bispo de Pamplona, 

Pedro de Rodez ( 1083-1115). De orixe francesa , este era fillo de Di don 

d'Andouque e fara, nada máis e nada menos, que antigo monxe de Sainte-Foy 

de Conques. De feíto, este prelado non só se rodeou na súa curia e cabido 

catedralicios dunha serie de personaxes procedentes da citada abadía, senón que 

tamén mostrou probas de agradecemento ao santuario de Conques coa doazón dos 

décimos e primicias das igrexas navarras de Garinoain (1086), Caparrosa, Murillo 

el Cuende e Bartiaga (1092), onde se conserva aínda a titulación dos templos a 

Santa Fe42
• Finalmente, o propio Pedro de Rodez participa en 1105, despois dello 

pregar a Diego Xelmírez, na consagración da Capela de Santa Fe da Catedral de 

Santiago con motivo da dedicación de todas as capelas do deambulatorio e do 

transepto , a excepción da de San Nicoláo: 
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«Y puesto que tenía él [Xelmírez] sus miras puestas indisolublemente en la 

contemplación de la patria celestial y ardía siempre en la mutua caridad, accedió 

a los ruegos del-obispo Pedro de Pamplona, que se lo pedía, y le autorizó a que 

consagrase con gran veneración el altar de la Santa Fe»43
. 

Este feíto, citado en reiteradas ocasións pola historiografía, non foi, na miña 

opinión, valorado dabondo en todo o seu significado artístico. En primeiro lugar, 

ao bispo de Pamplona concédeselle o raro privilexio de consagrar unha capela, 

construída anos atrás (1093/94-1101) por un mestre que agora traballaba na 

obra da súa Catedral. En segundo lugar, o altar dedícaselle a Santa Fe, cun 

santuario aoque tantas doazóns fixera ese prelado en Navarra dende 1086. 

En terceiro lugar, os capiteis que decoran o lugar constitúen o testemuño máis 

temperán de recepción do ciclo haxiográfico dos santos de Agen fóra dos seus 

estritos lugares de culto en Francia. De todo isto pódese concluír que o proxecto 

da Capela de Santa Fe en Compostela participou dende o seu inicio do ambiente 

privilexiado do bispo de Pamplona. Puido, pois, ser mesmo «concibida» nos 

últimos anos de Diego Peláez, aínda que, debido á interrupción das obras da 

Catedral, non se retomou ata 1094, pero cun obradoiro totalmente novo vido 

do reino de Navarra-Aragón. 
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Capitel [Capela de Santa Fe] 
1094-1101 
Catedral de Santiago de Compostela 

Capitel [Brazo sur do transepto] 
1094-1101 
Catedral de Santiago de Compostela 

Capitel [Nave central] 
1080-1096 
Catedral de Jaca, Huesca 

43 «Consagración de al tares y ofrendas 
hechas al hospital. De la iglesia de Santo 
Sepulcro», Historia Compostelana ... 
op. cit. , I , 19, p. 109. V. Historia de los 
obispos de Pamplona. Siglos IV- XIII ... 

op. cit. , pp. 281-3. M.C. Lacarra Ducay, 
«El Arte y los Caminos», en M. A. 
Magallón (ed.), Caminos y comunicaciones 
en Aragón (Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1999), pp. 135- 50. 



44 S. Moraleja, «La sculpture romane da 
cathédrale de Jaca. État des questions», 
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 10 
(Cuxa: 1979), pp. 79-106. 

45 Sobre o friso de Loarre, véxanse as novas 
interpretacións dos motivos acuáticos, 
como o mar de vidro do Apocalipse 4: 
F. Español Bertrnn, «El castillo de Loarre 
y su portada romániciv>, Locus Amoenus, 
8 (Barcelona: 2005-2006), pp. 7-16. 
<<fortaleza militar y refugio de fe: proceso 
constructivo y relaciones estilísticas del 
conjunto de Loarre» ... op. cit., pp. 72--4. 

46 P. Sheingorn (ed. ), The Book of S111i1te
Foy (Filadelfia: University of 
Pennsylvania P ress, 1995) , p. 35. 

47 «The principal a11d 011tsta11di11g thi11g 
about me is that I 11111 Christian. J was 
rebom when I was b11ptized by 11 priest 
who con/irmed 111y na111e of Caprnis»: 
ib ídem, p. 36. 

En efecto, non por casualidade tanto o estilo de Jaca coma o culto aos 

mártires de Agen constátase igualmente nun terceiro capitel, desprazado, situado 

no primeiro tramo do brazo sur do transepto da Catedral de Santiago. Nel 

emprégase a fórmula de varios personaxes retratados nun ambiente acuático, que 

parece ter a súa orixe nun dos capiteis interiores da Catedral de Jaca. Alí varias 

figuras dialogan nunha escena inspirada, segundo Moraleja, nun thiasos mariño44
• 

Esta composición de carpos en parte mergullados en ondas sinuosas serviu en 

Aragón como receita de obradoiro para a configuración doutros temas de claro 

contido sacro. Este é o caso dun polémico capitel da igrexa de Santa María de 

Iguázel (1072) ou do truncado friso da portada do Castelo de Loarre, realizado 

contra 1094-1096 por un obradoiro da tradición propia deJaca45
• 

En Santiago a escena está presidida por un personaxe central, ricamente 

ataviado, que se acompaña doutros catro, mergullados nas ondas mariñas, as cales 

o artista confunde no lado dereito cun manto de pregamentos. Cómpre sinalar que 

as dificultades de interpretación da escena levaron ás lecturas máis inverosímiles, 

se ben ao fío do exposto ata agora, o capitel podería formar perfectamente parte 

do ciclo haxiográfico dos mártires de Agen. A escena faría referencia á historia de 

Caprasio, que, por medo á persecución, se refuxia nun penedo. O día do martirio 

da santa o eremita experimenta unha visión na que esta se lle aparece coroada 

como unha beata mártir e luxosamente vestida46
• É nese momento cando Caprasio, 

sorprendido, dá un golpe coa súa dereita no penedo no que se refuxiara e fai 

xurdir unha fonte de auga milagrosa. A continuación, o santo preséntase de forma 

prodixiosa no cadafalso de Santa Fe ante Daciano e declara a súa fe , inducindo 

tamén os seus irmáns, Primo e Feliciano, a sufrir conxuntamente o martirio da 

decapitación. 

Este relato haxiográfico explicaría algunhas peculiaridades da escena: a 

figura central, ricamente vestida e con coroa, non é outra que a visión de Santa Fe 

na gloria; as ondas representan a fonte que manou xunto á rocha de San Caprasio, 

mentres que os restantes personaxes aluden aos mártires de Agen vivificados 

pola auga da salvación. De feíto, na Passio de Santa Fe e San Caprasio, datada 

no século X, o eremita explica perante Daciano a súa rexeneración simbólica 

a través do bautismo, en clara alusión ao milagre da fonte: 

«Ü máis importante e salientable de min é que son cristián. Renacín cando fon 

bautizado por un sacerdote que confirmou o meu nome: Caprasio»47 • 

Ao meu entender, a temática do capitel corrobora que a Compostela chegou, en 

tempos de Diego Peláez e procedente de Conques, un ciclo haxiográfico de Santa 

Fe e San Caprasio destinado a servir de modelo para a decoración dunha capela 

que nunca foi realizada. Cando esta se emprende, anos máis tarde e por outro 

obradoiro, a escena relativa a San Caprasio non se entendeu correctamente, de 

aí que servise para decorar un capitel fóra do contexto da capela e que na súa 

realización se cometesen erros de lectura, como denotan as augas convertida.s 

en roupaxes. Non hai que esquecer que dende datas moi temperás San Caprasio 
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gozaba de culto en Aragón, pois cómpre recordar que en Santa Cruz de la Serós 

existe unha igrexa parroquial dedicada a este santo48
• Esta foi <loada en 1083 

-o ano en que se inicia o bispado de Pedro de Andouque-, polo rei Sancho 

Ramírez ao mosteiro beneditino de San Juan de la Peña, pioneiro da introdución 

da reforma monástica nos reinos hispánicos. A elegancia e pureza da súa 

arquitectura de estilo «lombardo» púxose en relación coa Catedral de Roda de 

Isábena (1050-1060), se ben puido construírse perfectamente en tempos do citado 

rei <loador, por certas complicacións tanto na planta coma no alzado. Por outra 

banda, é ben coñecido o fluído tráfico de obxectos artísticos entre os prelados 

navarro-aragoneses e a abadía de Conques a finais do século XI. Así, Pedro de 

Pamplona regálalle en 1092 a ese mosteiro o libro Moralia in Job, de Gregario 

Magno49
• Pala súa b~nda, Poncio, bispo de Roda e Barbastro (1094-1104), 

consagra no ano 1100 o magnífico altar portátil do abade Bégon III, no que 

figuran os retratos-bustos de Santa Fe e San Caprasio. 

Poderíase concluír, xa que lago, que contra 1094-1095 comezou a traballar 

na Catedral un obradoiro navarro-aragonés, que coñecía perfectamente o que 

se estaba a realizar en Jaca. Este taller, posiblemente dirixido por Esteban, 

desenvolveu a súa actividade ata 1101. Moi probablemente a súa contratación 

produciuse coa chegada do cluniacense Dalmacio á sé compostelá, que non viu 

problema ningún en seguir o vello programa figurativo deseñado por Diego 

Peláez. Este residía daquela en Aragón, na corte de Pedro I, e gozaba da amizade 

de Pedro de Rpdez, un antigo beneditino de reputado prestixio na introdución da 

Reforma Gregoriana. A basílica xacobea precisaba dun bo continuador do iniciado 

e se cadra Peláez, que coñecía de sobra o territorio do reino de Aragón, daquela en 

plena eclosión artística, non dubidou en facilitar dalgún modo a contratación dun 

destacado artesán para a súa antiga catedral. Estou absolutamente convencido de 

que a presenza en Aragón de Peláez influíu nesta e noutras tendencias pirenaicas 
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Cabeceira [vista exterior] 
Ca. 1096 
Catedral de Mondoiíedo, Lugo 

48 «Los santos viajan: la circulación de 
obxectos y modelos artísti cos en el 
Camino» .. . op. cit. , p. 71. 

49 BnF-Bibliotheque nationale de France: 
G regario Magno, Morali'a in Job [Coll. 
Doat., vol. 143] . 



Cabeceira [vista exterior] 
Ca. 1040-1070 
Igrexa ele San Martín ele Buil, 
Sobrarbe, Huesca 

50 M. Castiñeiras, «San Martiño de 
Mondoñedo (Foz) revisitado», en 
Rudesindus. A terra e ou templo (Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, 2007), 
pp. 119-37. 

51 «Consagración de altares y ofrendas 
hechas al hospital. De la iglesia del Santo 
Sepulcro», Historia Compostelana ... 
op. cit. , I , 9, p. 86. V. A vida e o tempo 
de Diego Xel111írez ... op. cit., p. 49. 

-
do románico galego de fins do século XL De feíto, sospeito qu~ para o inicio das 

obras da Catedral de Mondoñedo contra 1096, obispo Gonzalo puido tamén 

recorrer a Peláez, un antigo compañeiro dos tempos do reí García. O estilo 

claramente «lombardo» da cabeceira desa catedral parece derivar das igrexas do 

Sobrarbe, onde Peláez actuaba como xuíz en 1100. Do mesmo xeito, a figuración 

do beirado meridional da catedral mindoniense pertence a un obradoiro 

vinculable coa escultura dos canteiros de Loarre e da menos coñecida igrexa 

do mosteiro do Cristo de Catalain, situada preto de Pamplona, no concello de 

Garinoain, é dicir, nos dominios cedidos a Sainte-Foy de Conques por Pedro ·

·de Andouque en 108650
• 

O feíto de que a intervención de Esteban na Catedral de Santiago fose 

silenciada pelas fontes compostelás do século XII e que a súa marcha definitiva 

da cidade coincida coa ascensión definitiva de Diego Xelmírez resulta 

certamente inquietante. Parece coma se este, unha vez consagrado hispo de 

Compostela en abril de 1101, se quixese desfacer da memoria dunha década 

incómoda. O medo que o novo prelado albergaba aínda cara a Diego Peláez 

e Pedro I reflíctese na Historia Compostellana, na que se narra que o electo 

Xelmírez non puido atravesar o reino de Aragón para ser consagrado en Roma 

como hispo en 1101: 
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«Pues el que había sido obispo, Diego Peláez, y sus parientes vivían con el rey 

de Aragón, Don Pedro, por cuyo reino el electo debía atravesar, y por ello el 

glorioso Alfonso y la iglesia de Santiago de ninguna manera permitían que él fuera 

a Roma para su consagración, pues temían que fuera capturado por los referidos 

enemigos»51
• 



Os grandes logros artísticos de Diego Xelmírez (1100-1122): 

a grande igrexa de peregrinación e os portais histol'iados 

«En esta iglesia, en fin, no se encuentra ninguna grieta ni defecto; está admirablemente 

construida, es grande, espaciosa, clara, de conveniente tamaño, proporcionada en 

anchura, longitud y altura, de admirable e inefable fábrica, y está edificada doblemente, 

como un palacio real. Quien por arriba va a través de las naves del triforio, aunque 

suba triste se anima y alegra al ver la espléndida belleza de este templo»52
• 

e o cambio de século, Compostela asistía a un importante momento 

histórico. Diego Xelmírez postulábase como o mellar candidato para 

ocupar unha sé que se atopaba vacante dende había algúns anos. Non 

obstante, a culminación da súa fulgurante carreira pasaba aínda pala realización 

dunha serie de viaxes para as que se serviu da daquela emerxente rede de camiños 

de peregrinación a Santiago descrita, anos máis tarde, na «Guía» do Códice 

Calixtino. En 1100, emprendeu unha viaxe a San Pedro de Roma para ser 

nomeado subdiácono. Percorreu nese momento o camiño máis meridional, 

a chamada via tolosana, e dende aí pala via francigena italiana alcanzou Roma. 

Ao ano seguinte obtivo finalmente a súa consagración como hispo. Pouco máis 

tarde, en 1105, para recibir da man do papa Pascual II (1099-1118) o privilexio 

do Palio na basílica romana de San Lorenzo fuori le Mura, seguiu diversos tramos 

dos principais camiños de peregrinación franceses (via tolosana, via podiensis, 

via lemosina) para chegar, primeiro, á abadía de Cluny e descender despois, pala 

via francigena italiana ata Roma. 

Entrementres, a mole do edificio da Catedral comezaba a se elevar sobre 

o ceo de Compostela, unha pequena urbe que crecía á sombra do novo edificio 
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Mosteiro do Cristo de Cataláin 
Ca. 1100-1115 
Navarra 

52 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., V, 9. 



53 Ibídem. 
54 Así defendérono con bos argumentos 

A. Fraguas, La Puerta Santa (A Coruña: 
Sada, 1993) e Los inicios de la catedral 
románica de Santiago: el ambicioso 
programa iconográfico de Diego Peláez ... 
op. cit., plano 2. Este último autor sinala, 
en particular, o feíto de que o texto da 
Concordia de Antealtares non permite 
dúbida ningunha sobre a súa situación 
entre as capelas do Salvador e de san 
Pedro. Pola contra,}. Carro Outeiro, 
«En rectificación de un error común: la 
Puerta Santa no es una de las románicas 
(siglos Xl- XTI)», Cuadernos de Estudios 
Gallegos, 20 (Santiago de Compostela: 
1965), pp. 257-9, defendía a situación 
da porta de San Paio entre a Capela de 
San Pedro e a antiga de Santo André. 

55 S. Moralejo, «Modelo, copia y 
originalidad en el marco de las relaciones 
artísticas hispano-francesas (siglos 
XJ- :;nn)>>, en Una hipotesi sobre el seu 
orh<e. Ve Co11gres Espanyol d'F-listoria 
de L'Art, vol. 1 :2 (Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 1986), pp. 87-115 . 

iniciado en 1075. Se existe un aspecto absolutamente salientable desta construción 

é o de presentar unha xenuína interacción co ámbito urbano a través dun 

considerable número de portas, dez segundo a descrición do Calixtino53
, así como 

mediante dous espazos urbanísticos a ambos os dous lados do transepto sobre os 

cales xiraba a vida da cidade. De aí que a inmensa nave do cruceiro puidese ser 

percibida daquela, como hoxe, como a prolongación abovedada dunha inmensa 

rúa ou pasaxe que «cruza» a cidade e une dous lugares emblemáticos: o Paraíso 

dos Peregrinos, ao norte, coa Platea de Xustiza do primitivo pazo, ao Sur. 

Certamente resultaba bastante habitual nas grandes construcións románicas a 

existencia de magnas portas e prazas adxacentes con funcións tanto penitenciais 

coma civís. Do mesmo modo, era común nesa arquitectura que os ingresos non 

correspondesen exactamente cos eixes do edificio, senón que estivesen localizados 

en relación co tecido urbano no que se inserían. Cómpre recordar a este respecto a 

Porte Miegeville da basílica de Saint-Sernin de Toulouse, aberta nun dos tramos do 

muro sur do carpo das naves co fin de conectar coa vía que levaba «ao medio da 

vila». Algo semellante acontecía na articulación das portas menores da catedral 

románica de Santiago, se ben o seu número, sete, resulta tan elevado que non ten 

comparanza e suxiren case as portas dunha cidade, a Cidade de Deus, que se abre 

aos camiños da cidade do home. 

De feíto, a «Guía» do Calixtino describe con minuciosid_ade estes sete 

pórticos menores da basílica -na súa maioría destruídos-, así coma os seus tres 

maiores. Os menores eran o pórtico de Santa María -que daba acceso á igrexa 

da Corticela, entre as capelas de San Nicolao e Santa Cruz-; o da Vía Sacra 

-entre as capelas de San Xoán Evanxelista e Santa Fe, formado por un lintel 

pentagonal e de clara vocación auvergnate-; o de San Paio -entre as capelas 

de O Salvador e San Pedro, que lles servía de entrada aos monxes de Antealtares 

e que corresponde coa actual Porta Santa54
- ; o da Canónica -entre as capelas 

de San Martiño e San Xoán Bautista, que daba cara á Canónica ou residencia __ 

de cóengos (Rúa da Conga)-; os dous da Pedreira -con arcos no muro sur da 

nave, que conducían ao obradoiro dos canteiros-, e o da Escala dos Gramáticos 

-no lado norte da nave-. Pala súa parte, na estrutura de tres pórticos maiores 

esculturados baixo un mesmo discurso iconográfico -a Porta Francigena 

(transepto norte), Praterías (transepto sur) e a occidental (proxectada pero 

non construída ata Mateo)-, Santiago anticípase ao esquema de tripla porta 

que ha caracterizar as catedrais góticas francesas a partir de Chartres55
. As tres 

compoñían un sintético programa da historia do xénero humano cos seus 

capítulos dedicados á caída e promesa de redención -porta norte-, o seu 

cumprimento -porta sur- e o Xuízo e a Gloria -porta occidental-. Nesta 

articulación adivíñase tamén unha xerarquización das súas funcións dentro do 

tecido urbano: o Paradisus, o acceso dos peregrinos, co seu mercado e utilidade 

como decorado para os ritos da penitencia pública; Praterías, a porta do bispo, 

aberta á cidade para a celebración de xuízos e entradas triunfais; e a fachada 

occidental, posiblemente un espazo litúrxico-simbólico herdeiro da tradición 

dos westwerke. 
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1075-1088 
Bernardo O Vello 

Mestre Esteban 

1101-1112 
Mestre da Porta Francigena 
Mestre da Porta do Cordeiro 
Mestre da Traizón 

1101-1103 
Mestre de Conques 

1103-1111/12 
Mestre da Porta Francigena 

Mestre da Traizón 
Mestre da Transfiguración 

1107 • 
Consagración 

da Capela de San Nicolao 

A grande igrexa de peregrinación 

• 1105-1106 
Consagración do Altar Maior 
e das capelas menores 

• 1101-1103 
Platea e Pazo 
de Xelmírez 

No pasado, a catedral románica de Santiago (1075-1211) foi considerada 

por numerosos autores como un exemplo da denominada grande igrexa de 

peregrinación. Baixo esta acepción queríase distinguir unha escola que tamén 

incluía un destacado grupo de monumentos franceses formado por Saint-Martín 

de Tours, Saint-Martial de Limoges, Sainte-Foy de Conques e Saint-Sernin de 

Toulouse. O templo compostelán comparte cos citados exemplos non só a 

grandeza de dimensións que os caracteriza senón tamén a peculiaridade dos seus 

elementos de composición: unha longa nave central con dúas colaterais menores 

con tribunas, que se continúan nun amplo transepto e nun deambulatorio que 

rodea unha espazosa capela maior. Múltiples capelas -en parte transformadas

coroaban ademais a fábrica catedralicia. Ás dúas en cada brazo do cruceiro 

sumábanselles as cinco radiais da cabeceira, así como unha confessio situada 

no hemiciclo atrás do altar. 

O conxunto presenta ademais a particularidade de estar totalmente 

abovedado: a nave central, con bóveda de canón dividida por arcos faixóns que 

van marcando os tramos; as laterais, con bóveda de aresta; e as tribunas, cunha 

armazón, a modo de corpiño, formada por unha bóveda de canón sobre a que se 

alzaba unha segunda máis alta de cuarto de canón, a modo de rampante. É unha 

estrutura articulada que descarga en contrafortes, cun enmarcamento parietal en 

arcadas que crea cara ao exterior un rítmico xogo entre o cheo e o baleiro animado 

por un dobre piso de ventás que lle proporcionan luz indirecta á nave central. 

No interior altérnanse cadenciosamente piares cruciformes -de fuste e base 

cuadrangular, con semicolumnas anexas- con outros cruciformes, de sección e 

base circular, tamén con semicolumnas anexas. Esta variación característica da 

estética románica conflúe no cruceiro, onde se atopan catro inmensos machóns 

cruciformes festonados por oito columnas anexas sobre unha base de múltiples 

lados -coma en Conques-, e négase na Capela Maior, onde as bases son 
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Cab ece ira [vúta interior] 
1075- 1105 
Catedral de Santiago de Compostela 

56 Agradézolle a J. F. Esteban Llorente, 
da Unive rsidade de Zaragoza, as valiosas 
info rmacións que me proporcionou, a 
este respecto, ao fío da conferencia que 
pronunciei o 25 de marzo de 2004 en 
Zaragoza, co título «La meta del Camino: 
la Catedral de Santiago de Compostela 
en tiempos de Diego GelmíreZ», dentro 
do curso Los Caminos de Santiago. Arte, 
Historia, Literatura ... op. cit. , pp. 
213-5 1. Sobre o tema da aplicación das 
ideas de Vitruvio e Boecio á arquitectura 
medieval, consúltese a monografía de 
N. H iscock, The \Vise 1\!Iaster Builder. 
P!ato11ic Geo111ellj• i11 Plans o/Medieval 
Abbeys and Cathedrals (Singapur: 
Ashgate P ublishing, 2000), así como 
os comentarios verbo do meu traballo 
«La cated ral románica: tipología 
arquitectónica y narración visual» ... 
op. cit., pp. 39-96, espec. 39--41. V. J. F. 
Esteban Llorente, «La ordianatio y la 
co111positio vitruviana en las columnas 
románicas. Metrología de ejem plos 
escogidos», en F . Español, M. L. Melero, 
A. Orriols e D . Rico (eds), l1111Íge11es y 
promotores en el arte medieval. Misce!d11ea 
en Ho111e11aje a Joaquín Yarw Luaces 
(Barcelona: UAB-Universitat Autónoma 
de Barcelona, 2001), pp. 101-14. 

cadradas. A súa planta presenta ademais unha sutil modulación rítmica, baseada 

no principio románico da alternancia, no que o módulo maior da nave central· 

corresponde en ancho á suma dos dous menores das colaterais. Todo isto unido en 

Compostela ao uso dun sistema de medición antropométrica descrito na «Guía» 

do Calixtino e de claras resonancias vitruvianas56
. Por último, a silueta exterior 

do templo era realzada cunha serie de nove torres. Á do ciborio, transformada 

no século XV, habería que lle engadir outras oito de sección cuadrangular: <lúas 

maiores, no peche occidental e realizadas a finais do século XII; <lúas menores na 

intersección entre a nave e o transepto, cun remate de sección poligonal; así como 

catro pequenas torres de escaleira nos ángulos saíntes do transepto, as cales están 

culminadas en corpos cilíndricos coroados por capiteis cónicos, á maneira das 

torres do Poitou -Montierneuf, Fenioux, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers-, 

conservándose tan só parcialmente a do lado sudoeste. 

O edificio está pensado como unha grande estrutura funcional para a 

circulación interna dos peregrinos, que poden percorrer a través das naves laterais 

todo o recinto perimetral do mesmo sen molestar a celebración do oficio na 

Capela Maior, presbiterio e nave central, ocupados xa en parte no século XII, 

e posteriormente no XIII, de forma máis extensa, polo coro dos cóengos. Neste 
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decurso lateral os peregrinos podían visitar, coma hoxe, as numerosas capelas 

absidais do transepto e deambulatorio, onde rezaban, asistían ás misas e Hes 

rendían culto ás reliquias, e podían achegarse, pola parte traseira do altar a unha 

con/essio pensada para eles: a Capela da Madalena, que lles permitía orar xunto 

á parede da estancia que gardaba o corpo santo, seguindo, como veremos máis 

adiante, unha tipoloxía propia das basílicas romanas. 

Non obstante, malia que o denominado grupo de grandes igrexas de 

peregrinación comparten en maior ou menor medida case todas estas solucións 

funcionais, nas últimas décadas púxose en dúbida a súa existencia. É certo que, 

tal e como sinalou Isidro Bango Torviso57
, moitos dos seus elementos foron 

experimentados anteriormente no panorama arquitectónico europeo do século XI. 

Na cripta (1008-1009) e igrexa de Saint Philibert de Tournus (1050-1075), en 

Saint-Etienne de Vignory (1051-1057) ou·en Saint-Jean de Montierneuf (1075) 

atópase o deambulatorio con capelas radiais, completado no caso de Tournus e 

Montierneuf cun incipiente desenvolvemento do transepto con capelas. Con todo, 

fóra das similitudes planimétricas, a experiencia espacial e de visión de alzados 

<lestes edificios resulta cando menos decepcionante con respecto á abraiante 

sensación de unidade que nos produce aínda hoxe a visita a Conques, Santiago 
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estilo», en M. V. Carballo Calero, 
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Estrellas .. . (A Coruña: Fundación Caixa 
Galicia, 1994), pp. 11- 75. 



58 Para un estado da cuestión sobre a 
arquitectura da Anástase, véxase F. 
Galúer, <<El Santo Sepulcro de Jerusalén: 
el 111artyriu111 emblemático para la ciudad 
irredenta», Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, 85 (Zaragoza: 2001), 
pp. 73-104, espec. 79, 91, fig. l. 

59 K. J. Conant [The Early Architectural 
History o/ the Cathedral o/ Santiago de 
Compostela. Cambridge: Hmvard 
University Press, 1926,] , Arquitectura 
ro111á11ica de la Catedral de Santiago de 
Compostela (Santiago de Compostela: 
COAG-Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, 1983). 

60 É. Lambert, «La cathédrale de Saint
Jacques de Compostelle et l'école des 
grandes églises romanes de pelerinage», 
en Études medievales, vol. 1:4 (Toulouse: 
P rivat-Didie r, 1956), pp. 245-59. 

61 «Notas para una revisión crítica de 
la obra de K. J . Conant» ... op. cit., 
pp. 221- 36. 

62 «La arqu itectura del Camino de 
Santiago» ... op. cit ., pp. 267- 90. 

63 Liber S1111cti lacobi Codex Calb:ti11us .. . 
op. cit., V, 8. 

64 A. Prnche, «Les sources fram;aises 
de l'architecture de Saint-Jacques-de
Compostelle», en A. Rucquoi (ed.), 
Sai11t-}11cques et la France (París: Cerf, 
2003), pp. 263- 75. 

ou Saint-Sernin, ou a simple visión dos antigos debuxos publicados por Charles de 

Lasteyrie na súa monografía sobre Saint-Martial de Limoges en 1901. O carácter 

macizo e pesado de Tournus , igrexá exenta de tribunas, ou a estreiteza do transepto 

de Montierneuf non teñen nada que ver coa harmonía e proporción dos espazos 

do chamado grupo de igrexas de peregrinación, cos seus alzados elevados con 

esveltos piares con columnas pegadas e amplas tribunas, a ritmo de bíforas, e cos 

seus amplos e desenvolvidos transeptos. 

Do mesmo xeito pódese afirmar que, na definición da cabeceira deste 

conxunto de igrexas, cómpre ter en conta modelos arquitectónicos anteriores 

ao Románico, pero de rabiosa actualidade na segunda metade do século XI. Así, 

a fórmula de corredor arredor do altar-sepulcro ou altar-relicario responde a unha 

función e intención específicas: facilitar e exaltar un culto martirial que se quere 

remontar aos primeiros tempos do cristianismo. Por iso, a súa proxección 

tipolóxica non foi seguramente allea á prestixiosa fórmula da Rotonda da Anástase 

(século IV) , a tumba de Cristo, na que un amplo deambulatorio, con tres absidiolas 

e tribunas, encerraba o lugar santo58
. Mesmo no caso de Santiago, e posiblemente 

tamén de Saint-Sernin, estas conexións coa arquitectura paleocristiá poden 

explicar outras tantas peculiaridades do edificio e da súa moblaxe litúrxica. 

Abonda con citar, por exemplo, a peculiar configuración da con/ essio da Madalena 

na basílica xacobea, con toda posibilidade inspirada nos modelos das basílicas 

romanas. 

Ben é verdade que non estamos ante a escala estilística interrexional, con 

arquitectos comúns, que suxeriu Emile Male, Porter, Conant59
, ou o propio Élie 

Lambert60
, senón máis ben ante unha fórmula tipolóxica de especial éxito xurdida 

a partir de elementos comúns no contexto dos camiños de peregrinación a 

Santiago, como parece derivarse das afirmacións de Marcel Durliat, Moralejo61 ou 

Williams62
. En todo caso, o que realmente resulta unificador para os citados cinco 

exemplos clásicos do Románico hispano-francés é compartir, nun curto espazo de 

tempo, unha linguaxe artística similar en proxectos tan afastados. Por iso, non se 

pode negar o papel desempeñado no Occidente europeo por un fenómeno tan 

definidor dos séculas XI e XII como o foi a peregrinación xacobea nunhas igrexas 

que lle debían a súa razón de ser a ela, e que ademais estaban integradas na rede 

viaria dos Camiños a Compostela. Cada unha delas está situada nunha das vías 

descrita pola «Guía» do Calixtino: turonensis, lemosina, podiensis, tolosana. 

Ademais , todas estas basílicas son respostas funcionais ao culto dun santo ou 

mártir, e incluso xa foran diferenciadas polos seus contemporáneos como modelos 

prestixiosos susceptibles de copia. De feito, Aymeric Picaud di que Saint-Martin 

de Tours contra 113 7 estaba sendo fabricada admirablemente «ad similitudinem 

ecclesie beati ]acobi miro opere fabricatur» 63
• 

Malia as súas reticencias, a historiografía gala actual recoñece, en palabras 

de Anne Prache, a existencia do «groupe de Saint ]acques»64
, inclinándose, non 

obstante, por definilo como unha igrexa de peregrinación concibida para unha 

comunidade de cóengos regulares, o que explicaría as similitudes entre Saint

Martial de Limoges , Saint-Martín de Tours , Saint-Sernin de Toulouse e o propio 
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Santiago. Non creo que se poida excluír do conxunto á igrexa beneditina de 

Sainte-Foy de Conques, xa que ela ostenta unha prioridade de datas indiscutible 

-inicio a mediados do século XI- e unha influencia indubidable sobre a primeira 

campaña de Compostela, como recentemente puxo de manifesto Victoriano 

Nadar, ao traballar en ambos os dous obradoiros un tal Bernaldo. Iso non impide 

que os proxectos máis ambiciosos e depurados desta tipoloxía se materializasen 

nas daquela puxantes igrexas canonicais. Por iso ninguén pon 

en dúbida aquela expresión de Lambert que definiu a catedral compostelá como 

«la plus parfaite», o exemplo máis completo e rematado dun grupo. 

A CATEDRAL, UNHA XEOGRAFÍA SIMBÓLICA 

Así pois, tal e como sinalou Moraleja, ao peregrino que chegaba a Compostela 

ofrecíaselle a oportunidade de percorrer na cabeceira da catedral unha verdadeira 

xeografía simbólica da peregrinación, xa que a advocación dunha boa parte das 

capelas lle permitía orar a santos e recordar lugares de culto que seguramente 

coñeceu no seu camiño65
. Se no deambulatorio podía renderlles homenaxe a 

Santa Fe de Conques, á Madalena de Vézelay e San Pedro de Roma, no transepto 

agardábano San Nicolao de Bari e San Martiño de Tours, santos protectores de 

peregrinos e viaxeiros. De feíto, á antiga capela románica de San Nicolao estaba 

asignado un sacerdote linguaxeiro, para que confesase os estranxeiros e lles dese 

a comuñón cando había demasiado auditorio no deambulatorio . Cando se abriu 

o pasadizo cara á Corticela, o seu altar foi trasladado a un espazo adxacente no 

lado oriental do pórtico interior da Porta Francigena, dedicado posteriormente 

a San Frutuoso66
. 

Mesmo nas alturas o arcanxo San Miguel vixiaba a Capela Maior dende 

o seu altar na tribuna do deambulatorio, recordando así a función e a fama dos 

prestixiosos santuarios de San Miguel en Monte Gargano, Mont-Saint-Michel 

ou Saint-Michel en Aiguilhe en Le Puy. Na miña opinión, Xelmírez concibiu este 

altar para realizar alías celebracións pascuais do Triduum Sacrum. A súa estraña 

colocación na tribuna do deambulatorio resultaría provisional entrementres non se 

construíse o westwerk ou galilea, onde usualmente se situaba, como se pode ver na 

igrexa de Cluny III (1109-1122). 

Esta topografía sagrada non é fortuíta, pois non só responde á necesidade 

de lle dar conforto espiritual ao peregrino -abriga de todo centro de 

peregrinación-, senón que tamén servía ás necesidades propagandísticas da sé 

compostelá a inicios do século XII. Xunto co Altar Maior, todas estas capelas do 

deambulatorio e do transepto foron solemnemente consagradas en 1105-1106 

polo bispo Xelmírez (1100-1140), a excepción da de San Nicolao, finalizada, non 

obstante, pouco despois, contra 1107. A vontade de integrar santuarios franceses 

e italianos no percorrido simbólico interno da basílica compostelá atopa o seu 

paralelo na produción sermonaria da Catedral por esas datas, na que se trata o 

fenómeno da peregrinación nun afán de subliñar a superioridade do apóstolo 

Santiago e do seu santuario fronte á competencia foránea. Así, no sermón 

Veneranda dies alúdese repetidas veces a estas igrexas nun afán de advertir aos 
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67 Ibídem, pp. 221, 223. LiberSa11cti Iacobi 
Codex Calh::ti1111s ... op. cit., I, 17: 
festividade do 30 de decembro. 

68 Ibídem, p. 205; Liber Sancti lt1cobi Codex 
Calh::ti1111s ... op. cit. , I, 17. 

69 M. C. Díaz y Díaz, <<Las tres grandes 
peregrinaciones vistas desde Santiago», 
en P. Caucci (ed.), Santiago, Roma, 
]erusalé11 (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 1999), pp. 81- 97. 

70 Liber Sancti Iacobi Codex Calh<t1i111s ... 
op. cit. , I, 17. 

peregrinos da malicia dos seus gardas e hospedeiros, coa promesa de que os santos 

titulares acusarán a estes delincuentes no día do Xuízo: 

«Los guardias que custodian los altares de las basílicas de Santiago, Saint-Gilles 

(Nfmes), San Leonardo (-de-Noblat), San Martín (de Tours), Santa María 

(del Puy-de-Dóme) y de San Pedro de Roma son también cómplices de las maldades 

de los hospederos [. .. ] Los hay quienes procuran que sus siervos aprendan estos 

ardides, y los envían al Puy, a Saint-Gilles, a Tours, a Piacenza, a Lucca, a Roma, 

a Bari y a Barletta, pues en estas ciudades suele haber escuela de toda clase de engaños 

[. .. ] Más si no os convertís de vuestros innumerables engaños a los mismos santos, 

a saber, Santiago, Pedro, Gil, Leonardo; a la misma Madre de Dios, Santa María 

del Puy; a Santa Magdalena (de Vézelay), a San Martín de Tours, a San Juan Bautista 

de Angély, a San Miguel Marino (del Monte Gargano), a San Bartolomé de Benevento, 

a San Nicolás de Barz; los tendréis como acusadores delante del Señor, pues habéis 

explotado a sus peregrinos»67
• 

Non hai dúbida ningunha de que a peregrinación europea se vivía daquela como 

un fenómeno actual e emerxente no que dalgún xeito o santuario xacobeo quería 

saír triunfante. De aí que o autor do Veneranda dies coloque a Santiago á cabeza 

dos santos mediadores ante o Señor e distinga xa ao santuario xacobeo pala 

excelencia da súa insignia propia .:_a vieira-, creada precisamente neses anos 

(1099-1106), parangonándoo así coa propia Xerusalén: 

«Por lo mismo los peregrinos que vienen de Jerusalén traen las palmas, así los que 

regresan del santuario de Santiago traen las conchas. Pues bien, la palma significa 

triunfo, la concha significa las obras buenas»68
. 

Segundo Díaz y Díaz, o contido propagandístico <leste sermón buscaba que 

Santiago emulase e mesmo superase na medida do posible a Roma e Xerusalén, 

as súas máis feroces competidoras69
. De aí a cantidade de cidades italianas citadas 

en sentido negativo, as cales compoñen en realidade o itinerario da peregrinación 

a Roma e a súa prolongación cara a Xerusalén, seguindo a ruta da via /rancigena 

e da via Appia Traiana: Piacenza, Lucca, Roma, Benevento, Monte Gargano, 

Barletta e Bari. A ruta era ben coñecida pala igrexa compostelá, pasto que 

dende inicios do século XII os cóengos da Catedral viaxaban con frecuencia 

a Roma para solicitar prebendas, e mesmo alcanzaron nunha ocasión Bari co 

fin de solicitar doazóns para a construción do templo xacobeo. Como xa 

sinalamos, o propio Xelmírez estivera dúas veces en Roma, a primeira, en 1100, 

con motivo do seu nomeamento como subdiácono en San Pedro do Vaticano, 

e a segunda, en 1105, para a obtención da dignidade do Palio en San Lorenzo 

fuori le Mura. 

Este afán propagandístico déixase igualmente entrever no «Libro dos 

Milagres» do Códice Calixtino, composto tamén por estas datas . Tal e como 

sinala Díaz y Díaz, nos seus relatos Santiago preséntase como o protector por 

excelencia de calquera peregrino: consegue devolverlle a vida ao mozo Xeraldo 

ás portas de San Pedro de Roma, salva a peregrinos que volven de Terra Santa 

e cura mediante unha vieira a un cabaleiro de Apulia70
, rexiÓn por excelencia 
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do embarque dos cruzados. Por suposto, a maioría deles encamíñanse despois 

a Compostela en mostra de agradecemento. 

Con estes milagres italianos, Santiago entraba directamente en competencia , 

cos grandes centros da peregrinación italianos dese momento, concretamente, 

Roma e Bari. Ó milagre do cabaleiro de Apulia acontece ademais en 110671 e 

coincide, polo tanto, co momento en que se está a rematar a capela dedicada 

a San Nicolao no brazo norte do cruceiro compostelán. Non creo daquela, que 

esta advocación deba explicarse soamente en función da existencia dunha capela 

igualmente situada no extremo norte do transepto da igrexa de Cluny III 

(1095-1100) 72
, ou polos anteriores altares dedicados a San Nicolao nos mosteiros 

beneditinos composteláns de Antealtares (1077) e Pinario (1102)73
. O culto a este 

santo sufriu unha verdadeira revolución co traslado das súas reliquias en 1087 

dende Myra, en Asia Menor, a Bari74, pois constituí u un dos / urta sacra máis 

célebres da Idade Media europea. Principiouse axiña a construción da súa 

magnífica basílica (1089) , e o éxito do seu culto e peregrinación foi imparable tras 

a Primeira Cruzada (1095-1099). Non hai que esquecer que os cabaleiros cruzados 

embarcaran dende o veciño porto de Brindisi rumbo a Xerusalén, e que en 1098 

Urbano II celebrara un concilio na cripta recentemente construída da basílica de 

San Nicolao de Bari. Como un dos polos da Cristiandade, a basílica compostelá 

facía ben en incorporar a Bari na súa topografía sagrada a través da dedicación 

dunha das súas capelas a San Nicolao. 

Pero poderiamos indagar aínda máis nas intencións compostelás. A elección 

do tema do milagre do cabaleiro de Apulia75 non é fortuíta , pois a súa doenza 

consistía nunha inflamación da gorxa, que «se lle inchou coma un odre cheo de 

aire» . Como ninguén o sandaba, pediulle a un peregrino a Santiago que o tocase 

coa cuncha da súa peregrinación na parte enferma, e sandou. En agradecemento, 

o cabaleiro de Apulia diríxese a Compostela. Resultaría dende logo insultante 

para un apuliano esta «apropiación» milagreira de Santiago, pois dende tempo 

inmemorial nas proximidades de Brindisi, o porto de embarque por excelencia 

dos cruzados e tramo da via / rancigena italiana, San Biagio ou San Erais cura as 

doenzas de gorxa no seu santuario rupestre de San Vito dei Normanni cun método 

similar: achegar unha candea do santuario á gorxa76
• 

Por outra banda, sabemos da difusión do culto a Santiago nas terras de 

Apulia. Así, a actual igrexa rupestre de Sant' Angelo di Calarotto en Mottola, 

provincia de Taranto, foi probablemente en orixe un templo funerario dedicado 

a Santiago, tal e como se deduce da presenza do Apóstolo substituíndo a San Xoán 

nunha deesis da ábsida dereita datada a finais do século XII. O santo porta <lúas 

cunchas, unha sobre a escarcela e outra sobre o b razo, e acompáñase do epígrafe 

«S. IACO/ BVS». O Señor normando de Mottola, Riccardo Senescalco, doáralle á 

abadía beneditina de Cava dei Tirreni (Campania) en 1081 estes antigos santuarios 

rupestres de rito grego co fin de latinizalos. A súa proximidade á Via Appia 

convertíaos en lugar de paso de peregrinos e cruzados, polo que a súa dedicación 

a Santiago o Maior non resulta estraña. Máis aínda se sabemos que durante as 

escavacións levadas a cabo na necrópole dos séculos XII e XIII exhumáronse na 
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71 «Corriendo el año mil ciento seis de la 
encarnación del Señor, a cierto caballero 
de tierras de Apulia [. .. ]», «Las tres 
grandes peregrinaciones vistas desde 
Santiago» ... op. cit. 

72 «La imagen arquitectónica de la Catedral 
de Santiago» ... op. cit. V. K. J. Conant, 
Cluny. Les églises et la maison du chef 
d'ordre (Macon: Protat Freres, 1968), 
pp. 93-4. Íd., [1959], Arquitectura 
carolongia y románica (800- 1200) 
(Madrid: Cátedra, 1991), p. 216. 

73 F. López Alsina, «Implantación urbana 
de la catedral románica de Santiago de 
Compostela (1070-1150)», en La meta 
del Camino de Santiago. La transformación 
de la Catedral a través de los tiempos 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1995), pp. 40, 46. 

74 Sobre a devandita translación, véxase 
P.]. Geary [Furta Sacra. The/ts of relics 
ziz the central Middle Ages. Princeton: 
Princeton University Press, 1990], 
Furta sacra. Le vol des reliques au Moyen 
Age (París: Aubier, 1993), p. 141. 

75 Líber Sancú Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., II, 12. 

76 San Brais era un médico armenio do 
século IV que se converteu en hispo de 
Sebaste en Asia Menor, se ben seguiu 
residindo nunha caverna. É o curandeiro 
por antonomasia das enfe rmidades 
relacionadas coa gorxa, pois un dos seus 
milagres máis famosos era a curación dun 
neno que afogaba a causa dunha espiña 
de peixe que se lle cravara na gorxa. Esta 
acepción mantense en alemán no verbo 
«blasen», 'soprar', ondeé invocado 
contra tempestades e furacáns. O seu 
martirio represéntase no priorado 
beneditino de Berzé-la-Ville (ca. 1120): 
G. Duchet-Suchaux e M. Pastooureau, 
La Biblia y los santos. Guía iconográfica 
(Madrid: Alianza, 1996), pp. 68-9. 
O santuario rupestre de San Vito dei 
Normanni contén ademais un ciclo 
da vida de san Biagio realizado baixo 
o igumeno Benedetto en 1196, 
N. Lavermicocca, I se11tieri delle grotte 
dipinte. Per le Scuole Superiore (Bari : 
Laterza Edizioni Scolastiche, 2001), 
pp. 32-3. 



TÚ11pano [Porta occidental} 
Gislebertus 
Ca. 1130-1135 
Igrexa de Saint-Lazare d'Autun, 
Borgo1ía 

77 R. Bianco, «Culto e iconografía di San 
Giacomo di Compostella lungo le vie 
di pellegrinaggio», en M. Stella Calo 
Mariani, Il Ca1111111i10 di Gerusalemme 
(Bari: M. Adda, 2002), pp. 373-86, espec. 
375 , 385, n. 20, fig. l. Íd., «Circolazione 
di modelli iconografici lungo i percorsi 
di pellegrinaggio. San Giacomo di 
Compostella in P uglia», ibídem, pp. 
201-10, espec. 203 , fig. 7. S. Natale 
Maglio, Motto/11: the Cave o/ God. 
Betwee11 History, Art and Nature 
(Mottola: Comune di Mottola, 2000) , 
p.24. 

78 C. Frugoni, Due Papi per 1111 Giubileo. 
Celestino \~ Bonifacio \!III e il primo 
A11110Sa1110 (Milán: Rizzoli, 2000), 
pp. 12-5. 

79 Liber Sancti Iacobi Codex Calt~>:tli111s ... 
op. cit., I, 17. 

tumba 47 do sector I uns ósos acompañados dunha valva de cuncha xacobea 

-pecten maximus- , que presentaba dous buratos para poder pendurarse do 

pescozo, que, sen dúbida ningunha, pertenceron a un peregrino77
• 

O simbolismo da cuncha e a vontade de enterrarse con ela pertencen á 

cultura espiritual pero tamén figurativa da peregrinación do século XII: dende 

a primeira cuncha atopada nun enterramento de peregr!no, gai:dada no Museo 

das Peregrinacións e procedente das escavacións da nave central da Catedral de 

Santiago, á altura do sexto tramo a partir do cruceiro, preto da Torre de Cresconio 

e, xa que logo, anterior á súa demolición en 1120, ata a súa representación no 

Xuízo Final do porta occidental de Saint-Lazare d'Autun, igrexa situada nunha 

prolongación da via lemosina a Compostela. O conxunto, esculpido contra 1135 

por Gislebertus, inclúe na arquitrabe, entre os elixidos, dous peregrinos, un 

a Xerusalén e outro a Santiago, coas súas respectivas insignias - as cales os 

distinguirán o día do Xuízo-, a Cruz Patriarcal e a Vieira78
. Que oportuna imaxe 

para entender a intención do peregrino que se enterraba coa súa cuncha! Ela, 

como símbolo das súas obras boas, tal como recorda o Calixtino79
, haberíao de 

axudar a se salvar o día do Xuízo. 
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AS TRIBUNAS: ALTARES, CÓENGOS E PEREGRINOS 

Unha das cuestións máis descoñecidas da relación entre espazos arquitectónicos 

e liturxia é a relativa ao uso das tribunas. Popularmente estendeuse a aberrante 

crenza de que este ambiente servía como dormitorio de peregrinos, un uso 

certamente impropio dun santuario que contaba con numerosos hospitais ex 

profeso dentro da propia cidade. Moi probablemente a orixe desta «lenda» deriva 

dun ritual habitual das grandes igrexas de peregrinación consistente en que a 

véspera ou vixilia da festa do santo os fieis permanecían no interior do templo 

toda a noite rezando. Este uso documéntase, por exemplo, no Liber Miraculorum 

Sanctae Fidis de Conques, escrito por Bernard no segundo cuarto do século XL 

Nel nárrase como durante a noite os peregrinos permanecían dentro da igrexa 

con cirios e fachos acompañando o cántico dos cregos que entoaban os salmos 

e os oficios da vixilia. Cóntase pois que algúns, para non seren vencidos polo sono, 

cantaban cancións campestres -lais- e outras frivolidades, o que provocou a ira 

do abade do mosteiro, quen decidiu en <liante pechar as portas da basílica durante 

a noite para impedir a entrada do pobo. Non obstante, a devoción <lestes fieis 

reunidos ante os muros do templo logrou que Santa Fe Hes abrise de novo as 

portas para que puidesen participar da vixilia80
. Esta historia posiblemente sirva 

para entender que tamén en Santiago, nas grandes festividades do Apóstolo, 

é dicir, na festa do martirio (25 de xullo), dos milagres (3 de outubro), e da 

translación (30 de decembro), a basílica permanecía aberta pola noite e que a 

multitude puidese ocupar tamén as tribunas para asistir ás celebracións. Neste 

sentido habería que interpretar o sermón do Veneranda Dies, cando se enumeran 

os distintos pobos da terra que acoden á basílica xacobea e os coros de peregrinos 

que alí están «en perpetua vixilancia», uns con cirios e outros tocando 

instrumentos, os cales «pasan a noite en vela» pois «as portas da basílica nunca 

se pechan, nin de día nin de noite» 81
. 

Na miña opinión non é máis ca unha esaxeración dun rito que seguramente 

só tiña lugar nas vixilias e oitavas das grandes festas xacobeas, nas que 

posiblemente, como xa se sinalou, as tribunas quizais eran tamén 

excepcionalmente ocupadas para asistirás celebracións litúrxicas. Non obstante, 

os textos do Calixtino e da Historia Compostellana parecen concederlle a ese 

espazo das tribunas un carácter máis privado ca público e máis palaciano ca 

popular. De feíto, na descrición da arquitectura da Catedral fálase delas coma se 

fosen parte das dependencias dun palacio, pois «que etiam dupliciter velut regale 

palacium operatur [esta igrexa está edificada dobremente, como un palacio real]»82
• 

De feíto, a galería de arcadas dobres sobre un pórtico columnado, que suxire a 

visión das tribunas sobre as naves colaterais, é propio da arquitectura palaciana 

tardoantiga e altomedieval. 

Esta percepción non é allea á Compostela do século XII, pois cómpre 

recordar que as tribunas eran un espazo contiguo ao palacio episcopal de Diego 

Xelmírez e, en parte, de uso privado. De feíto, co gallo do inicio da construción 

do seu segundo palacio no lado norte da Catedral, despois do seu nomeamento 

en 1120 como arcebispo e legado papal por Calisto II, instalará na tribuna 
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80 «Livre des Miracles de Sainte Foy, II, 
12», en A. Bouillet e L. Servieres, Sainte 
Foy. Verge et Martyre, vol. 2:4 (Rodez: 
Carrere, 1900), pp. 522-3. 

81 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., I, 17, pp. 199-200. 

82 Ibídem, V, 9, p. 556. 



83 «Y puesto que el coro de la iglesia de 
Santiago estaba lejos de este palacio y 
era muy incómodo ir aUí y volver bajando 
y subiendo continuamente, construyó 
arriba, sobre el pórtico, su capilia, ante 
la cual se acuña moneda, en frente de la 
iglesia de Santiago, a la derecha según 
se sale de la misma iglesia del Apóstol. 
F inalmente consagró esta capilla en 
honor del apóstol San Pablo, de San 
Gregario, de San Benito y de San 
Antonino. Pues anteriormente, antes 
de que se hiciera la actual iglesia de 
Santiago, los altares de San Benito y de 
San Antonino había estado en las torres 
que había construido el obispo Cresconio 
para la defensa de la iglesia del Apóstol 
de.lante de la antigua y pequeña iglesia de 
Santiago. E l mencionado arzobispo había 
destruido estas torres, cuando construyó 
esta insigne iglesia del Apóstol, por ello 
recompensó con un lugar de honor a San 
Benito y a San Antonino para que fuesen 
venerados en la referida capilla, ya que 
había dest ru ido sus altares, y así se hizo»: 
«Construyó un nuevo palacio», en Historia 
Compostellana ... op. cit., II, 25, pp. 345-6. 

84 H. L. Mathews, «They wished to clestroy 
the temple o/ God»: Responses to Diego 
Gelmírez Cathedral Construction in 
Santiago de Compsotela, 1100-.1140 
(Chicago: University of Chicago Press, 
1995), pp. 127-30. 

85 A anto Antoíño ele Apamea, moi 
venerado na diocese ele Toulouse, 
de li cñronscl le algúns dos edificios m:íis 
cmblcmiíticos da tcmpcní int rodución do 
csrilo rom(tn ico no Occiden te hispánico: 
a Cripta de Santo Antolín de Palencia en 
1034. Véxase M. Gómez Moreno, El arte 
ro1111Ínico espt117ol. Esquema de un libro ... 
op. cit.), e a igrexa do Mosteiro ele Santo 
Antoíño de Toques (A Coruña) en 1067. 
Por outro lado, a dedicación beneditina 
constátase en Compostela dende finais 
do século X na igrexa de San Biei to do 
Campo e de xeito especial no Mosteiro 
de Santo Antoíño ele Toques que, 
ademais ele estar rexido pola Regra de 
San Bieito, tiña, entre outros, como santo 
patrón a Bieito de Nursia,J. M. Andrade 
Cernadas, El monacato benedictino y la 
sociedad en la Galicia medieval (siglos X 

al XII/) (Sacia: Eclicións do Castro, 1997), 
p. 36. Íd., <<En torno a la benedictización 
del Monacato gallego», Compostellanum, 
vol. 45, 3-4 (Santiago de Compostela: 
2000), pp. 649-656, espec. 653, nota 18 
(AHN, Clero, 557/14); M. Lucas Álvarez, 
San Palo de Antealtares, Soandres y 
Toques: tres monasterios medievales 
gallegos (Sada: Eclicións do Castro, 2001), 
pp. 275-7, es pee. 276, doc. l. 

86 «Construyó un nuevo palacio», en 
Historia Compostellana ... op. cit., II, 25, 
p. 345. Cómpre recordar que san Paulo 
figuraba xa en 1067 na lista de santos 
patróns do mosteiro de Toques: <<En 
torno a la benedictización del Monacato 
gallego» ... op. cit. San Paio de 
Antealtares, Soandres y Toques: tres 
monasterios medievales gallegos ... op. cit. 

87 La ciudad de Santiago de Compostela en la 
alta Edad Media ... op. cit. , pp. 64-77. 

88 <<Edificación de iglesias y palacios», en 
Historia Co111postella11a ... op. cit., II, 55, 
p. 402 . 

da Porta Francigena unha capela persoal consagrada a San Paulo, San Gregario, 

San Bieito e Santo Antón83
. 

Para Karen Mathews, a existencia desa capela habería que explicala a partir 

da dura experiencia que Xelmírez tivera que soportar durante o asedio e incendio 

da Catedral e do seu primitivo palacio en 111784
. Este, que estaba situado no 

transepto sur, onda a Porta de Praterías, quíxose trasladar despois dos citados 

sucesos ao transepto norte, menos aberto á cidade e, polo tanto, máis doado de 

defender de calquera ataque. A construción alí dunha capela privada permitíalle 

ademais seguir dende as tribunas os oficios do coro sen necesidade de frecuentar 

continuamente a compaña molesta dalgúns cóengos ou de estará vista das 

multitudes do templo. Xeraldo de Beauvais, o autor do texto, xustifica a dedicación 

dos altares a San Bieito e Santo Antón como substitutos doutros existentes nas 

torres da muralla de Cresconio situadas diante da basílica de Afonso III e 

derrubadas nese momento. Por outra parte, o culto a eses santos gozaba ademais 

de certa antigüidade nos reinos galaico e castelán-leonés dende o século XI85
• 

Nada se di, non obstante, sobre as razóns das dedicacións ao apóstolo San Paulo 

e ao papa San Gregario Magno, inusuais no territorio hispánico, como despois 

se especificará para o primeiro nun segundo texto do mesmo autor. A romanidade 

do culto a ambos os santos quizais explique a súa elección por parte de Xelmírez, 

posto que o seu novo palacio fora construído para gozar dunha _residencia «acorde 

coa súa nova dignidade de legado romano»86
. Ao mesmo Xeraldo, López Alsina 

atribúelle a redacción doutro capítulo da Compostellana (II, 55)87 no que se 

describe tamén a construción dun segundo espazo con altares, localizado esta 

vez sobre a Porta de Praterías contra 1122: 

«Sobre el pórtico de la iglesia de Santiago, por el que se va a la Rúa del Villar, 

construyó un altar en honor de San Benito, también otro en honor de San Pablo, 

porque rara vez se le recordaba en las iglesias de España, y en honor de San Antonino 

y San Nicolás»88
. 

Esta segunda capela queda tamén en parte testemuñada na enumeración de altares 

da Catedral da «Guía» do Calixtino, na que se di que «en el triforio de la iglesia 

se encuentran tres altares, el principal de los cuales es el de San Miguel arcángel, 

y hay otro en la parte derecha, el de San Benito, y otro en la izquierda, el de los 

santos Pablo, apóstol, y Nicolás, obispo, donde también solet esse [adoita estar] 

la capilla del arzobispo»89
. Todo iso indicaría a existencia de dúas capelas a ambos 

os lados das tribunas do transepto, coas advocacións repetidas, agás a de Gregario, 

só na norte, e a de Nicolao, só na sur. A súa explicación quizais derive do feito 

de que o proxecto do segundo palacio de Xelmírez aínda estaba en construción 

cando se redactan ambos os dous textos: o de «Xeraldo» en 1124 e o da «Guía» 

en 113 7. Da expresión «solet es se» dedúcese que, mentres a nova construción 

non se rematou, o arcebispo seguiu utilizando as dependencias do primitivo 

palacio adxunto ao transepto sur e da súa capela contigua, á espera do seu traslado 

á ala norte. Que esta incluíse un altar a San Nicolao -a quen xa se lle consagrara 

unha capela na parte baixa do transepto- indica a particular devoción de 
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Xelmírez ao outro gran santo protector de peregrinos, que era de Apulia, 

precisamente a onde enviara contra 1122 a dous cóengos para pedir axuda para 

a obra da igrexa de Santiago90
. O patrón de Bari gozaría ademais dunha devoción 

especial, pasto que era tamén o protector por excelencia dos escolares. Non 

esquezamos que unha das empresas culturais máis importantes do prelado 

compostelán foi a promoción da formación do seu clero dende a infancia a través 

da escala episcopal da Catedral91
. Como ben recorda o Calixtino, existía unha 

porta con este nome -de Grammaticorum Scola-, situada na nave esquerda da 

basílica e que daba acceso tanto á es cola coma ao pazo92
. 

A CATEDRAL, GRAN MÁQUINA LITÚRXICA 

De todo o exposto ata este momento, pódese deducir que a topografía sagrada 

do edificio inclúe varios niveis, un horizontal, ao que estamos habituados, e outro 

vertical, en altura. O edificio funcionaba pois como unha perfecta máquina litúrxica 

e cerimonial que tiña que se adecuar ás máis distintas celebracións e devocións 

públicas e privadas. Un dos momentos estelares do calendario eclesiástico nas 

igrexas catedralicias do Románico era a festa da Pascua para a cal tamén parece 

que a basílica xacobea gozaba dunha boa sistematización de altares e alturas. 
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89 Líber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., V, 9, pp. 564-5. 

90 «Estaban entonces (año 1124) en aquellas 
tierras (Pavía) dos canónigos de Santiago, 
Pedro Astruáriz y Pelayo Yánez, los 
cuales habían marchado ya hacía dos 
años a Apulia y Sicilia para pedir ayuda 
a los fieles para la obra de la iglesia de 
Santiago», en Historia Compostellana ... 
op. cit., II, 64, p. 429. 

91 M. Díaz y Díaz, <<Problemas de la 
cultu ra en los siglos XI- Xll . La escuela 
episcopal de Santiago», Compostellanum, 
16 (Santiago de Compostela: 1971), 
pp. 187-200. 

92 O pórtico da Escala de Gramáticos 
. situábase no cuarto entrepano do muro 

lateral da nave norte, é dicir, no lugar 
onde Xelmírez decidiu elevar o seu 
palacio tras 1120: Liber Sancti Iacobi 
Codex Calixtinus ... op. cit., V, 9, p. 557, 
nota5. 



93 M. Castiñeiras , «Topographie sacrée, 
liturgie pascale et religues dans les grands 
centres de pelerinage: Saint-Jacques-de
Compostelle, Saint-Isidore-de-Léon 
et Sain t-Étienne-de-Ribas-de-Sil», 
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 
34 (Cuxa: 2003 ), pp. 27--49. Íd., «La 
persuasión como motivo central del 
discurso: la Boca del Infierno de Santiago 
de Barbadelo y el Cristo enseñando las 
llagas del Pórtico de la G loria», en 
R. Sánchez e J. L. Senra y G alán (eds.), 
El tímpano ro111d11ico (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2003), 
pp. 231-58. 

94 J. M. García Iglesias, «Espacios y 
percepciones. María Magdalena en la 
Cated ral de Santiago de Compostela», 
Qwi1ta11a, 2 (Santiago de Compostela: 
2003), pp. 41-56, espec. 43--4, 46, 
figs . 3, 8. 

Hai tempo suxerín que algunhas das advocacións dos altares catedralicios 

parecían axeitarse ao seu uso nas procesións da liturxia pascual da época. O ritual, 

coñecido como Triduum sacrum, consistía nas cerimonias da Adoratio Crucis, 

da Depositio , da Elevatio e da Visitatio Sepulchri, celebradas entre o Venres Santo 

e o Domingo de Resurrección93
. Proba da súa celebración en Compostela é o folio 

conservado no Arquivo da Catedral pertencente a un gradual de rito romano do 

século XII co tropo da Visitatio Sepulchri para ser representado nas marinas de 

Pascua. A presenza deste diálogo non só referenda a resonancia litúrxica do culto 

á Madalena na cabeceira senón tamén o intento de evocar con esta dedicación os 

Santos Lugares . De feito, a situación dunha capela da Madalena onda o Santo 

Sepulcro do Apóstolo parece ser unha alusión á célebre rotonda da Anástase 

en Xerusalén, onde a edícula de Cristo se asociaba tamén ao altar da Madalena, 

na veciña Capela de Aparición. 

Por outra banda, certamente a topografía do edificio concorda coa 

celebración da liturxia estacional carolinxia do Triduum sacrum, tal e como 

aparece recollida no Liber Ordinarius do mosteiro feminino de Essen ou no 

Ordinario de Barking Abbey (Essex, século XIV). As dedicacións escollidas por 

Xelmírez para os altares da Santa Cruz, San Miguel e da Madalena poderían 

responder á intención de celebrar, seguindo o rito romano, entre Venres Santo e 

Pascua as cerimonias da Adoratio Crucis, Depositio, Elevatio e Visitatio Sepulchri. 

O Venres Santo tería lugar a Adoración da Cruz na capela da Santa Cruz, situada 

no brazo norte do transepto, xunto ao Altar Maior, como é tradición en Inglaterra 

ou no propio Saint-Sernin de Toulouse, cun ciclo pictórico pascual no brazo do 

cruceiro norte. Unha vez realizada a Adoratio, a procesión podía partir da capela 

da Santa Cruz e subir ao altar de San Miguel, sobre as tribunas do deambulatorio, 

onde procedían, tras subir a escaleiras, á Depositio, tal e como se describe en 

Essen. 

Sen dúbida este uso cultual e litúrxico dos espazos catedralicios proxectouse 

máis alá do período románico. Recentemente José Manuel García Iglesias, ao 

rastrexar as pegadas da figura da Madalena no período moderno, chegou á 

conclusión da existencia de certas continuidades con respecto ao Medievo. Aínda 

que os primitivos altares do Santísimo Sacramento e de María Madalena foron 

desmontados en 1532, o seu culto e función mantivéronse na contigua Capela 

de O Salvador, onde unha estatua da santa forma parte dun retablo renacentista. 

Do mesmo modo, no retablo dobre da Capela da Concepción, a penitente forma 

parte do grupo do Descendemento, un .tema moi axeitado para un espazo que 

anteriormente fora ocupado pola capela románica da Santa Cruz, onde tiñan lugar 

importantes ritos da liturxia pascual94
. 

A xulgar pola descrición ideal da «Guía» do Codex Calixtinus, o proxecto 

da catedral concibido por Xelmírez prevía a construción dun westwerk aos pés 

da igrexa, como as outras igrexas de peregrinación; non obstante, á súa morte 

en 1140 o edificio non superaba o sétimo tramo da nave. Por iso, a falta da 

construción dun macizo occidental, en 1105-1106 adoptouse a solución dun altar 

alto a San Miguel na tribuna do deambulatorio, onde terían Íugar ata a realización 
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da fachada occidental os ritos da Depositio, da Elevatio e da Visitatio Sepulchri. 

As torres do transepto cumprirían así durante moito tempo unha función litúrxica 

ao facilitar o tránsito das procesións, de abaixo arriba e viceversa, pois estas 

rematarían embaixo diante do altar da Santa Cruz e na confessio da Madalena, 

onde se realizaría o rito da ruptura das Portae Inferni ou Descenso ao Limbo 

-Ordinario de Barking Abbey-. A realización do macizo occidental polo Mestre 

Mateo entre 1168 e 1211 foi posiblemente a ocasión para celebrar o ritual 

carolinxio-otoniano en todo o seu esplendor, pois nel a Depositio, Elevatio 

e Visitatio tiñan sempre lugar na tribuna do westwerk. De feíto~ só acudindo 

a ese transfondo litúrxico pascual poden explicarse algunhas das peculiaridades 

da composición do tímpano central do Pórtico da Gloria. 

A era dos portais historiados: arte xelmiriana e Reforma Gregoriana 

Tanto en 1100 coma en 1105, nas súas dúas viaxes a Roma, Xelmírez percorreu 

a chamada via francigena italiana, o camiño dos peregrinos que ían a Roma e que 

conectaba a través da via tolosana co camiño de peregrinación a Santiago. Iso 

deulle a oportunidade de coñecer, de primeira man, en Italia, o rexurdimento 

da arte monumental promovida pola ideoloxía da Reforma Gregoriana que, 

recorrendo aos modelos paleocristiáns quería retornar ás orixes da Igrexa e 

ensinar, ademais, os dogmas da fe a través das imaxes nunha especie de «escritura 

para iletrados». No entanto, non hai que esquecer que en ambas as dúas viaxes, 

para chegar a terras italianas, Xelmírez e o seu séquito tiveron que atravesar os 

camiños de Francia, onde puideron coñecer de primeira man os grandes centros 

creadores da arte románica dese momento coma Toulouse, Conques, Moissac ou 

Cluny, o cal dará lugar a importantes intercambios artísticos cos obradoiros que 

daquela traballaban en Compostela na construción e decoración da Catedral 

de Santiago. 

A finalización ·do xigantesco transepto en 1122 e a realización nos seus 

extremos de dúas portas monumentais esculturadas sen precedente, a Porta 

Francigena e a Porta de Praterías, entre 1101e1111, marcará o apoxeo da arte 

xelmiriana que bebe directamente da experiencia artística do Camiño de Santiago. 

Non hai mellor mostradas intencións simbólicas do edificio que estas dúas 

grandes entradas que, por unha parte, acollían os peregrinos -Porta Francigena

e que, por outra, servían de marco ás xestas políticas do prelado compostelán 

-Praterías-. Miles de peregrinos puideron contemplar estas portadas levando 

na súa esclavina a vieira, que precisamente se consagrara como a insignia por 

antonomasia da peregrinación compostelá arredor do ano 1100. No interior, 

un magnífico altar decorado, cun baldaquino e un frontal de prata, á maneira de 

San Pedro do Vaticano, enxalzaba como tumba apostólica a basílica de Santiago. 

O PARAÍSO DA PORTA FRANCIGENA: A FIRME ADHESIÓN DE XELMÍREZ Á ARTE 

DA REFORMA GREGORIANA E OS MESTRES ESCULTORES 

A Porta de Francia -Porta Francigena- ou primitiva Porta Norte situábase xusto 

ao final do Camiño Francés, onde agora se alza a Porta da Acibechería e, polo 
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Porta Francigena da Catedral de 
Santiago de Compostela, 1101-1111 
[reconstrución h1j1otética] 
Victoriano Nodar 

Porta Norte 
Ca. 1.7 25-1150 
San Quirce de Burgos 

95 A. Fernández González, «Un viejo plano 
olvidado en el Archivo de la Catedral de 
Santiago: la Porta Fra11cige11a, su atrio 
y la Corticela en el año 1739», 
Co111postel/a1111111, vol. 48, 1-4 (Santiago 
de Compostela: 2003), pp. 701-42. 

96 Liber Sancti Jacobi Codex Calú:ti1111s .. . 
op. cit., V, 9. 

97 D . Cazes e Q. Cazes, Sai11t-Semi11 de 
To11!011se. De Sat11mi11 au cbefd'a!uvre 
de l'art ro111a11 (G raulhet: Odyssée, 2008). 

tanto, constituía a súa meta. Os peregrinos entraban á Catedral por ela despois de 

percorreren unha longa viaxe dende afastadas terras. Aínda que moi posiblemente 

as súas obras se realizaron contemporaneamente ás de Praterías, entre 1101 e 

1111, o conxunto presentaba certas diferenzas con esta última. N esta zona o terreo 

tiña unha elevación de 1,50 metros con respecto ao lado sur, polo que o alzado da 

fachada norte tivo que presentar un aspecto menos esvelto e máis sobrecargado. 

De feíto, fronte ás once columnas da actual Porta de Praterías, a Norte contaba 

con trece, o cal supoñía unha maior separación entre os arcos da bífora, 

posiblemente coma na Porte des Comtes de Saint-Sernin de Toulouse, así como 

unha menor elevación das columnas -aproximadamente 2,40 metros-. 

Recentemente, Alberto Fernández rescatou un plano do arquitecto Simón 

Rodríguez, do ano 1735, gardado no Arquivo da Catedral de Santiago, que 

permite entender mellar a súa primitiva configuración románica. Del conclúese 

a súa similitude coa Porte des Comtes en Saint-Sernin de Toulouse (ca . 1080-1090), 

pois era unha porta bífora cun piar-contraforte no machón central que separaba 

os dous ingresos. Cada vano organizábase nun sistema de <lúas arquivoltas 

abucinadas, a primeira, externa, sobre senllas columnas; a segunda, interna, sobre 

un sistema de columnas emparelladas, como na porta occidental de Conques. Esta 

redución do abucinamento con respecto ao que hoxe vemos nas Praterías permitía 

non só unha anchura similar dos ingresos de ambas as <lúas se_nón tamén unha 

maior harmonía no trazado límpido da bífora95
. 

Grazas á descrición do Calixtino96
, é posible reconstruír de forma 

aproximada a estrutura xeral da fachada e algúns detalles da súa decoración. 

Á súa estrutura xeminada de porta engadíanse unha marea de relevos esculpidos, 

a maioría dos cales poden atribuírselles a catro mestres principais. O primeiro 

e máis xenial, que agora denominaremos propiamente o «Mestre da Porta 

Francigena», foi o que no seu día Moraleja chamou «de Praterías» e ao que a vella 

historiografía quixo identificar, de forma totalmente errónea, co Mestre Esteban. 

· O Mestre da Porta Francigena é, sen dúbida ningunha, coas súas peculiares figuras 

de rostros de meixelas inchadas, vigorosa anatomía e contrastado modelado de 

panos -Creación de Adán, David, Muller do León, Muller das Uvas, Home que 

cabalga no galo, etc.-, un herdeiro do gusto pala Antigüidade do Mestre de Jaca 

que coñeceu directamente a extraordinaria experiencia monumental do obradoiro 

da Porte Miegeville de Saint-Sernin de Toulouse, nos relevos da cal xa se traballaba 

posiblemente contra 1100, tal e como suxiren as recentes investigacións de Daniel 

e Quitterie Cazes97
• Moi posiblemente foi grazas á viaxe que Xelmírez realiza 

a Roma en 1100, acompañado por membros da súa curia para ser ordenado 
1 

subdiácono, a través da via tolosana, como o incipiente obradoiro compostelán 

entrou en contacto cos escultores tolosanos e tamén, como veremos, cos 

marmoristas romanos. O segundo mestre, responsable das magníficas columnas 

salomónicas -«Mestre das Columnas Entorchadas»- estaba formado 

igualmente na tradición de Jaca, pero distinguíase por permanecer máis fiel ao 

clasicismo que caracterizaba este obradoiro e por enriquecelo coas navidades 

da experiencia romana cúntemporánea. A eles hailles que engadir o epígono 
---....:: 

----
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A historia ele Adán e Eva [Biblia de 
Moutier-Grandval, Acle/. 10546, f 5v] 
840 
BL- The British Library, Londres 

Expulsión ele Adán e Eva 
[Porta de Praterías] 
Mestre da Traizón 
1101-1111 
Catedral de Santiago de Compostela 

«Mestre da Porta do Cordeiro», de volumes xeométricos, de superficie puída, 

rostros intemporais, ollos avultados e tendencia á frontalidade -Pantocrátor 

do contraforte esquerdo de Praterías, Signo de Mateo, Creación de Eva-. É un -

escultor local, coñecedor da tradición de Jaca e das contribucións do Mestre da 

Porta Franágena, pero incapaz de articular unha linguaxe artística monumental 

sofisticada. Por último, na Porta Franágena, traballa tamén un cuarto artista, de 

formación moi distinta aos tres precedentes: o Mestre da Traizón. É un seguidor 

do Mestre das Tentacións ou de Conques -activo só en :i?raterías-, que domina 

a narración e utiliza figuras en tres cuartos, de rostros inxenuos, pupilas escavadas 

recheas de pasta vítrea, grandes bigotes, pregamentos grosos que se cinguen á 

parte inferior do corpo e marcada tendencia ao vulto -Reprensión e Expulsión 

de Adán e Eva-. 

De maneira extraordinaria para esas datas, os releJos saídos da man destes 

catro mestres cubriron, coma en Praterías, a totalidade da superficie da fachada: 

xambas con apóstolos, batentes con cabezas de boi, os sobrazos extremos con 

leóns, .o tímpano do ingreso esquerdo coa Anunciación, así como un frontispicio 

profusamente decorado. Nel incluíanse, directamente sobre os arcos das portas, 

frisos de pequenas lastras con relevos profanos consistentes nun ciclo cos Meses 

do Ano -esquerda- e personificacións do pecado, compostás polo Centauro, 
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a Serea, o Besteiro e o Home que cabalga nun galo. Estes últimos catro relevos, 

de formato cuadrangular similar, formaban parte en orixe da serie das imaxes 

de «bestas, de homes, de anxos, de mulleres, de flores e doutras criaturas»98 

que decoraban o primitivo portal e que foron no século XVIII reaproveitados 

nas Praterías. Aínda que descoñecemos a súa localización exacta dentro da 

portada primitiva algúns indicios levan a pensar na súa colocación no friso sobre 

a porta dereita en perfecta simetría co dos meses situado, segundo a «Guía», sobre 

a porta esquerda. Un posible reflexo desta organización de relevos cuadrangulares 

en friso encóntrase na Porta Norte de San Quirce de Burgos, do segundo cuarto 

do século XII, onde lastras cun centauro, un besteiro, e Sansón e o león, se 

localizan en friso, á esquerda, sobre o van de ingreso99
• 

Sorprendentemente, nesta portada burgalesa encóntranse outra serie de 

coincidencias coas portadas do transepto compostelán que fan sospeitar que nela 

se recibisen ecos directos da primitiva configuración destas . Así, por un lado, 

dende un punto de vista topolóxico, a portada norte de San Quirce presenta un 

frontispicio totalmente cuberto de relevos cuadrangulares e rectangulares, como 

sucedía na Francigena e en Praterías, e un animado beirado de cans figurados, 

coma na porta sur compostelá. Por outra parte, no que se refire á súa iconografía, 

en San Quirce repítense moitos temas das fachadas do transepto compostelán: 

o Cristo en Maxestade rodeado dun Tetramorfos e a Anunciación do frontispicio 

burgalés situábanse, na Porta Francigena , respectivamente, no centro e nun dos 

tímpanos , mentres que o apostolado que decora o beirado se encontraba no 

frontispicio de Praterías. 

Todas as pezas do repertorio profano da primitiva Porta Norte de Santiago, 

atribuíbles ao Mestre da Porta Francigena, aludían ás consecuencias derivadas 

do Pecado Orixinal, do que se expoñía a historia no friso superior contiguo. A 

música da voz da serea representaba dende A Odisea o encantamento da sedució_n 

destrutora, imaxe agora do engano e do feitizo dos praceres do mundo. Por iso 

a figura é ferida polas frechas do centauro, figurando así unha alegoría da loita 

contra o mal. As lastras funcionarían como metafóricas referencias á cobiza 

de Eva e ao poder sedutor do demo. De tal modo o besteiro, imaxe da discordia, 

amplifica os efectos do Pecado Orixinal, xa que non hai que esquecer que a bésta 

era non só odiada daquela pola súa potencia mortífera senón que era considerada 

unha arma diabólica, chegando mesmo a ser condenado o seu uso no II Concilio 

Lateranense100
. 

O frontispicio estaba presidido, xusto sobre ambos os dous ciclos profanos, 

por un gran friso historiado de temática bíblica composto por multitude de pezas 

que narraba a historia da creación e a caída de Adán e Eva, seguindo os modelos 

ilustrativos das biblias carolinxias . Este programa estaba presidido pola figura do 

Pantocrátor cos catro símbolos dos evanxelistas. Moi posiblemente a ambos os 

dous lados deste gran ciclo bíblico situábanse lastras, igualmente de formato 

rectangular, relativas á promesa da redención -David músico vence o demo, 

Sacrificio de Isaac, Muller do león , Muller das uvas-. O misterioso contido destas 

dúas imagines feminaru m , ás que se refire a «Guía», hai que interpretalo en clave 
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Home que cabalga mm galo 
[Porta de Praterías] 
Mestre da Porta Francigena 
1101-11 11 
Catedral de Santiago de Compostela 

98 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtzi1us .. . 
op. cit., V, 9. 

99 M. Castiñeiras, «A poética das marxes no 
románico galego: bestiario, fábulas e 
mundo ó revés», Semata. Profano y 
pagano en el arte gallego ... op. cit., 
pp. 293- 334. «La meta del Camino: la 
cated ral de Santiago de Compostela en 
tiempos de Diego GelmíreZ» ... op. cit. 
Sobre o conxunto de San Quirce de 
Burgos, véxase o suxestivo estudo de 
D. Rico Camps, Las voces del Románico. 
Arte y epigrafía en San Quirce de Burgos 
(Murcia: Nausicaa, 2008), espec. 89. 

100 «A poética das marxes no románico 
galego: bestiario, fábulas e mundo ó 
revés» ... op. cit. 



101 S. Moraleja , «La primitiva fachada 
norte ele la Catedral ele Santiago», 
Compostel!anum, vol. 14, 4 (Santiago 
ele Compostela: 1969), pp. 623-68. 

102 «La imagen arquitectónica de la Catedral 
ele Santiago» ... op. cit. 

103 «La primitiva fachada norte ele la 
Catedral ele Santiago» ... op. cit. 

104 S. Moraleja, «Saint-Jacques ele 
Compostelle. Les Portails retrouvés 
de la cathécl rale romane», Les dossiers 
de l'archeologie, 20 (París: 1977), 
pp. 87-103 . «La imagen arquitectónica 
ele la Catedral de Santiago» ... op. cit. 
Íd ., «El pat ronazgo artístico del 
arzobispo Diego Gelmírez (1110-1140): 
su reflejo en la ob ra e imagen de 
Santiago», en L. Gai (ed.) , Pistoia e il 
Ca111111i110 dei Santiago. Una dimensione 
europea nel!a Toscana 111edioevale 
(Perugia: Cent ro Italiano di Studi 
Compostellani , 1987). 

105 <<Roma e il programma rifo rmatore di 
Gelmírez nella canedrale di Santiago» ... 
op. cit. ; «La meta del Camino: la catedral 
de Santiago de Compostela en tiempos 
de Diego GelmíreZ» ... op. cit. 

cristolóxica, como imaxe alegórica das <lúas naturezas, a divina e a humana, de 

Cristo: león vencedor pero tamén vítima de sacrificio101
• Dende o punto de vista 

form al, os seus alborotados cabelos, violentos movementos e plasticidade remiten 

á síntese das tradicións de Jaca e de Toulouse levada a cabo polo Mestre da Porta 

Francigena . En conclusión, se a temperá asociación monumental entre un ciclo 

da Xénese e dos Meses ofrecía a posibilídade da redención do pecado a través 

do traballo, a esperanza na próxima vinda do Mesías expresábase a través da súa 

prefiguración en David e Isaac, así coma nos atributos femininos do León de Xudá 

e da Vide do sacrificio eucarístico. Por último, o contido desta mensaxe de 

redención facíase explícito no relevo da Anunciación. 

Coma se fose un gran decorado, o programa iconográfico da primitiva Porta 

Norte participaba plenamente do carácter funcional e simbólico do espazo urbano 

que definía. A praza, denominada paradisus, non só era unha emulación do Paraíso 

do antigo San Pedro de Roma, senón que ademais tentaba evocar o aspecto do 

edén bíblico. Ese locus amoenus significábase a través dunha fonte -a fans vitae

coroada por catro leóns , da que polos canos manaba a auga ao xeito dos ríos do 

Paraíso, así como polo emprego no frontispicio da fachada de fermosas lastras con 

decoración vexetal xunto a relevos historiados co ciclo da caída de Adán e Eva. 

Todo iso constituía un perfecto cerne para a celebración dos ritos penitenciais do 

Mércores de Cinza, propios dun centro de peregrinación102
. A is9 cómpre engadir 

a nova adhesión reformista que se facía patente no programa iconográfico da 

fach ada, pois nela asociábanse por primeira vez os frisos da Xénese e dos Meses 

en toda unha visión optimista da historia da humanidade a través da redención do 

traballo. 

Aínda que lamentablemente destruída entre 1757 e 1758, da ornamentación 

desta primitiva Porta Francigena chegaron ata nós numerosas pezas, algunhas 

conservadas no Museo de Catedral -Columnas salomónicas, Mes de Febreiro, 

Muller do Acio de Uvas, Reprensión de Adán e Eva-, e outras tantas que se 

volveron aproveitar no frontispicio -Anunciación, Signo de Mateo , Expulsión 

de A dán e Eva, Eva aleitando a Caín- , xambas -Besteiro, Home ca galo, Muller 

do león- e contrafortes -David, Creación de Adán, Creación de Eva , Sacrificio de 

Isaac- de Praterías103
. De todas elas paga a pena comentar, pola súa excepcional 

calidade, seis columnas salomónicas de mármore conservadas no Museo da 

Catedral de Santiago. Orixinariamente todas elas formaban parte da decoración 

da bífora da fachada que se asomaba á praza denominada Paradisus. Con grande 

acerto Moraleja viu na sistematización <leste espazo urbanístico unha evocación 

do antigo San Pedro de Roma, onde existía tamén un Paradisus <liante da basílica 

así como unha pérgola apostólica no Altar Maior con fustes helícoidais decorados 

con putti vendimadores 104
. 

Con todo , os motivos dos fustes composteláns con esta temática remiten 

máis ben a interpretacións contemporáneas realizadas a fins do século XI polos 

marmoristas romanos das columnas de San Pedro -como as de Santa Trintía dei 

Monti e as de San Carlo a Cave (ca. 1093 )- e non tanto ao modelo vaticano105
. 

De feíto , as columnas compostelás foron realizadas probablemente pouco despois 
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de 1100, despois da primeira viaxe de Xelmírez a Roma para recibir diante da 

pérgola de San Pedro do Vaticano a dignidade de subdiácono. Catro -dos seis 

fragmentos de fuste- acadan os 1,85 metros de altura e neles vese claramente 

que posuían unha cuarta faixa decorada, actualmente truncada. Diso dedúcese 

que na súa orixe os fustes chegaban a 2 metros, como nos exemplos romanos de 

Cave e Trinita dei Monti, cunha altura á que lle habería que sumar a dunha base 

e un capitel que lles permitirían acadar sen problema os 2,40 metros das citadas 

copias medievais romanas e, por suposto , non os 5 das columnas da pérgola do 

Vaticano. Esta particularidade suxire a existencia dun modelo que circulaba 

a fins do século XI nos obradoiros dos marmoristas romanos 106 e que foi coñecido 

polo séquito de Xelmírez nas súas dúas consecutivas viaxes a Roma. De feíto, 

é evidente a similitude entre os esquemas compositivos e ornamentais das 

columnas medievais romanas e os fustes composteláns. Este é o caso, por exemplo, 

do cupido vendimador•bnda unha ave, dos putti que comen dun acio, das 

animalias que morden a viña ou de aves que pican as uvas . 

En todo caso parece que estas copias ou imitacións en serie das columnas 

da pérgola de San Pedro, tanto en Roma coma en Compostela, buscaban 

respectivamente subliñar na elección e reiteración de motivos un significado 

eclesiolóxico acorde cos ideais da arte da Reforma Gregoriana. Esta mensaxe 

enténdese perfectamente en Santiago, pois no Liber Sancti ]acobi, no Sermón da 

paixón do Apóstolo (25 de xullo), fálase das barbarae Jerae e das vulpes hereticae, 

figuradas en Cave, Trinita dei Monti e Santiago, como inimigos do apostólico 

vendimador da viña da Igrexa. Outro tanto pódese afirmar da representación dos 

paxaros doutro dos fustes que como nos exemplares romanos pican con maldade 

a viña. Non obstante, no caso de Compostela nun dos fustes un cupido atrapa con 

forza unha pamba polo pescozo para protexer o seu afanoso traballo en directa 

correspondencia co contido dos versos dun himno de San Fortunato recollido no 

mesmo sermón do Calixtino: «A uva inchada no pámpano, que pasto / sería dos 

paxaros, con este/ gardián o bolagar non ha de perdela»107
• A primitiva Porta 

Francigena adheríase así ao ideario da arte da Reforma Gregoriana, emerxente 

daquela no formato monumental escultórico fóra de Roma, tanto na Porta 

M egeville coma na fachada occidental da Catedral de Módena. 

Esa lección romana resulta fundamental para entender a arte compostelá da 

época de Xelmírez, concretamente, na súa fase máis dourada, entre 1100 e 1122. 

Resulta polo tanto errado falar dunha «arte xelmiriana» anterior ao ano 

1100-1101. Só cando Diego Xelmírez entrou plenamente na carreira eclesiástica 

accedendo á dignidade de subdiácono e conseguintemente de bispo, este puido 

desenvolver en Compostela un programa figurativo perfectamente coherente e 

·wangardista. Tal e como sinalou no seu día Moraleja, Roma converteuse a través 

das súas dúas viaxes, en 1100 e 1105, en referente ideolóxico do seu programa 

decorativo, como mostran as columnas salomónicas ou a sistematización en 

1105-1106 do altar e o baldaquino de prata seguindo os modelos dos enxovais 

litúrxicos das basílicas romanas108
• Todo isa tivo, por suposto, implicacións para 

o decurso da escultura monumental: se a viaxe de 1100 deu lugar á magnífica 
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Sarcófago do papa Dámaso II 
(U048) 
s. 111 

lgrexa de San Lorenzo fuori le Mura, 
Roma 

109 «Roma e il programma riformatore di 
Gelmírez nella cattedrale dei Santiago» ... 
op. cit. 

110 R. O teiro Pedrayo, Xelmírez xenio do 
Ro111tÍ11ico (Vigo: Galaxia , 1993), p. 194. 

produción do Mestre das Columnas Entorchadas, a visita de 1105 a San Lorenzo 

fuori le Mura para recibir o Palio seguramente influíu na evolución do Mestre da 

Porta Francigena, quen concibe as súas lastras do Home cabalgando o galo ou do 

Sonador do olifante sobre o león a partir do acceso a un repertorio dionisíaco que 

se encontra no sarcófago tardoantiguo do século III reutilizado como tumba do 

papa Dámaso (t1048) na citada basílica romana109
. 

PRATERÍAS: A PORTA DO BISPO 

O ENIGMA DUN PALIMPSESTO EN PEDRA: DO PRIMEIRO PROXECTO DO MESTRE 

DE CONQUES (1101-1103) A UN SEGUNDO PROXECTO (1103-1111) 

«Cómpre imaxina-lo nacer e crecer do pórtico das Prate~ías e o rumor de 

interpretacións que acompañou dende os primeiros días, as fermosas e expresivas 

esculturas nun tempo en que a cultura simbólica e imaxinativa non necesitaba de 

filtros críticos e non diferenciaba o imaxinado da súa representación»11º. 

Por Praterías coñécese a porta meridional da Catedral de Santiago, que comunica 

o brazo sur da basílica compostelá coa actualmente concorrida praza do mesmo 

nome. Segundo a tradición debe o seu nome ás tendas dos prateiros establecidos 

nos baixos desa praza, polo menos dende época moderna. Non obstante tanto 

o aspecto como a dedicación comercial da praza das Praterías difiren da súa 

articulación medieval primixenia. Aínda que quedan aínda moitos enigmas por 

resolver, a falta dunha escavación sistemática no seu ámbito urbano, podemos 

afirmar que o seu/rontis sufriu diferentes alteracións e intervencións 

practicamente dende a súa concepción e que, como veremos, nun primeiro 
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momento funcionou como porta de representación do bispo compostelán, 

nun urbanismo menos amplo e que no seu momento estaba máis directamente 

conectado coa actual Rúa do Vilar. 

Polo que respecta ao seu/rontis, afortunadamente conservamos dúas 

descricións do seu estado anteriores ao século XVIII . A primeira e a máis célebre, 

é a da «Guía» do Códice Calixtino, un libro redactado contra 113 7, é dicir, por 

alguén pertencente a unha xeración contemporánea ou inmediatamente posterior 

á finalización da fachada en 1111 . A segunda descrición, menos coñecida, pero 

máis próxima a certa percepción do espectador actual, é a de Mauro Castellá y 

Ferrer na súa Historia del Apóstol de Jesús Christo Santiago Zebedeo, publicada en 

1610rn. Este último compara xa a fachada cun verdadeiro museo lapidario, aoque 

lle foron engadindo progresivamente pezas doutros lugares. Esta categoría resulta 

incuestionable, pasto que, como veremos, dende datas moi temperás os seus 

muros foron destino de pezas procedentes doutras fachadas, soportaron en dúas 

ocasións as consecuencias dun asedio e sufriron polo menos tres restauracións 

medievais. De aí a súa condición de palimpsesto de pedra: a súa vida foi como 

a dun pergameo, no que as letras se perderon en gran parte a causa da insidia do 

tempo, pero tamén pola vontade de <<lavalo» ao obxecto de volver reescribir a súa 

historia. 

En primeiro lugar, Castellá y Ferrer considera, de forma errónea, que «moitas 

imaxes, figuras e columnas de rico mármore perfectamente labradas, que están nas 

Portas do Mediodía, Setentrión e principal de Occidente» pertenceron en orixe á 

basílica de Afonso III1 12
, xa que na versión longa da súa acta de consagración se 

aludía ao transporte dende Portugal e o Sur de España de ricas e suntuosas lastras 

e columnas de mármore para a construción da basílica afonsina. 

A esta conclusión errónea, leva a propia posta en escena das tres portadas: 

«Es gran argumento, que muchas destas f iguras, y columnas no f ueron hechas para los 

lugares adonde estan, sino que las hallaron en las ruynas deste templo, de que aquí se 

trata, que f ue derribada gran parte del por le moro Almanfor y las pusieron allí, 

cuando se hizo el que ahora vemos en el tiempo del Católico Rey Don Alfonso 

Sexto»113 • 

Para iso aduce precisamente o estado do tímpano dereito de Praterías, dedicado 

á Infancia e Paixón de Cristo: 

«El ver que entre estas ay algunos passos de la pasion de nuestro Redentor, y que junto 

con ellos estan mezclados otras imágenes de santos, que no vienen con aquellos passos, 

y otras de animales diversos; de suerte, que se vee que no f ueron hechas para allí, ni en 

tamaño ni en trafa, ni vienen con la de las portadas, sino que hallando/as en dif erentes 

partes de la Iglesia, las pusieron allí engastadas, para hermosear las porta_das, como 

pedrería en alguna piefa de oro o plata»114
• 

Posiblemente con iso, Castellá queríase referir á caótica disposición, sobre o 

lado esquerdo dese tímpano, dun busto dun santo con libro, colocado de xeito 

horizontal, no primeiro rexistro do tímpano, sobre a lastra coa curación do cego, 
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111 M. Castellá y Ferrer [Madrid: Oficina de 
Alonso Marún de Balboa, 1610), Historia 
del Apóstol de Iesus Christo Sanctiago 
Zebedeo Patron y Capitan General de las 
Espaiias (Santiago de Compostela: Xun ta 
de Galicia, 2000), IV, 19, pp. 464v-465r. 

112 Ibídem, p. 464v. 
113 Ibídem. 
114 Ibídem, p. 465r. 



Porta de Praterías 
1101-1111 
Catedral de Santiago de Compostela 

115 Liber Sa11cli lacobi Codex Caláti1111s ... 
op. cit., V, 9, pp. 360-1. 

116 H. Focillon [L'art des sc11lpte11n ro111t111s. 
Recherches mr l'histoire des formes. Pnrís: 
E. Leroux, 1931], La esc11lt11m ro111á11ica. 
Investigacio11es sobre la historia de las 
formas (Madrid: Akal , 1986) , p. 46. 

así como o inexplicable oso situado, no segundo rexistro, tras os Reís Magos 

axeonllados que forma parte da escena da Epifanía. 

Certamente ambas as dúas figuras -santo e oso- parecen ser un 

«engadido» ou «pastiche» á composición orixinal, xa que se lemos a descrición 

da «Guía» do Calixtino na portada meridional, nela non se mencionan estas pezas 

senón tan só dous rexistros «admirablemente esculpidos»: 

«En la entrada de la derecha, por la parte de afuera, en primer término sobre las 

puertas, está admirablemente esculpido el prendimiento del Señor. Allí por manos 

de los judíos es atado de las manos a la columna, allí es azotado con correas, allí está 

sentado en su silla Pilatos como juzgándole. Arriba en cambio en la otra línea está 

esculpida Santa María, madre del Señor, con su hzjo en Belén, y los tres reyes que 

vienen a visitar al niño con su madre, ofreciéndole el triple regalo, y la estrella y el 

ángel que les advierte que no vuelvan junto a Herodes»rn. 

Esta visión anticuaria que Mauro Castellá y Ferrer tivo das portadas románicas 

do transepto da catedral compostelá, como unha especie de museo lapidario, 

á que lle foron engadindo progresivamente pezas doutros lugares, antecede á que 

séculas máis tarde expresará o grande historiador da arte francesa Henri Focillon 

a propósito de Praterías116
. 

A impresión de crebacabezas que se desprende da disposicion das lastras da 

fachada -coas súas roturas e variacións de tamaño e forma- responde en parte 

ás sucesivas alteracións dun proxecto orixinal que posiblemente xa dende a súa 

propia xestación presentou algún desaxuste entre a súa traza arquitectónica 

e a súa decoración. De feíto, as tres arquivóltas exteriores das portas dobres 

intersecciónanse no sobrazo central antes de chegar á base, unha fórmula inaudita 

para a época, o que provocou que tanto o Crismón como a parella de leóns 

pensados para embelecer ese lugar non teñan espazo abondo e sobresaian do 

muro. Era algo absolutamente diferente ao que se vía na fachada do brazo norte 

do transepto, onde a porta bífora tiña as súas arquivoltas perfectamente separadas 

nun folgado espazo. 

En Praterías teríase buscado país conscientemente potenciar o espazo 

dos tímpanos en sacrificio da harmonía dunha bífora que, no canto de estar 

diferenciada, se construíu interseccionada no seu centro. De feíto, a solución máis 

lóxica podería ser, como na Porte des Comtes ou na porta occidental de Toulouse, 

manter unha bífora perfecta, seguindo o esquema das trece columnas da Porta 

Norte, na que as columnas interiores se alienaban pegadas -1 + 2 / 2 +1 /1 

[pilastra] / 1 +2 / 2 + 1-, e que supoñía uns tímpanos de espazo moi reducido. 

Pola contra, nas Praterías as columnas redúcense a once, quitando dúas de cada 

lado do machón central, e aparecen sempre graduadas -3 / 2 + 1 + / 2 / 3-. 

No caso da primitiva Porta Francigena os tímpanos non supuxeron ningún 

problema de deseño, xa que a súa decoración, tal e como se le na descrición do 

Calixtino, era mínima. Tan só o da esquerda estaba esculpido cunha sinxela lastra 

de mármore coa Anunciación -Gabriel e María- reutilizado no século XVIII no 

frontispicio de Praterías. Este antigo tímpano pertencía sen dúbida a esa primitiva 
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Primeiro proxecto de bífora, nunca 
realizado, da Porta de Praterías 
da Cated ral de Santiago de 
Compostela, 1101-1103 
[reconstrución hipotética] 
Victoriano Nadar 

117 <<La primitiva fachada norte de la 
Catedral de Santiago» ... op. cit., p. 648. 

118 Esta hipótese foi por primeira vez 
fo rmulada en «La catedral románica: 
tipología arquitectónica y narración 
visual» ... op. cit., p. 56. 

119 O . Nresgaard, Saint-]acques de 
Co111postelle et les débuts de la gmnde 
sculpture vers 1100 (Aarhus: 
Universitetsforlaget, 1962), p. l. 

fase na que a decoración figurada dos tímpanos era inexistente -Porte des 

Comtes- ou polo menos vacilante117
. Como na porta occidental de Jaca son 

lastras de formato rectangular que teñen unha mala adecuación co formato 

semicircular. 

Non sabemos como nin cando, pero intuímos que neses anos iniciais do 

século XII se produciu unha encarnizada discusión sobre a decoración dos tímpanos 

de Praterías que deu lugar á formulación de dous proxectos consecutivos. 

No primeiro proxecto, pretendíase respectar nas Praterías a anchura da porta 

e dos tímpanos da Francigena. Na miña opinión, o obradoiro que traballou para 

esta primeira decoración da fachada sur estaba dirixido polo denominado «Mestre 

das Tentacións» ou «de Conques», o cal realizou os seus relevos coa idea de 

colocalos nun proxecto truncado , que nunca se levou a cabo. Este consistía 

en dous tímpanos máis pequenos e menos ~teigados de figuras, trece columnas 

e unha bífora perfectamente separada118
. Os relevos realizáronse pero non a traza 

arquitectónica para a que foran pensados . De aí, os desaxustes actuais do tímpano 

esquerdo, nos que os contornos superiores dos catro relevos que conforman as 

tentacións de Cristo suxiren, tal e como sinalou Ole Nresgaard119
, que foron 

pensados para o arco dunha semicircunferencia menor, pero que ao se montaren 

finalmente nunha estrutura que lle daba maior espazo do tímpano , este houbo 

que enchelo con outras tantas lastras que lle conferiron ese aspecto caótico que o 

caracteriza. O segundo proxecto, que deu orixe á traza arquitectónica que vemos 

na actualidade, dáballes máis protagonismo aos tímpanos, co que estes tiveron que 

74 



75 

Tímpano esquerdo 
[Porta de Praterías] 
1101-1111 
Catedral de Santiago de Compostela 

Tímpano esquerdo 
[Porta de Praterías, detalle] 
Mestre das Tentacións 
1101-1103 
Catedral de Santiago de Compostela 

Tímpano dereito [Porta de Praterías] 
1101- 1111 
Catedral de Santiago de Compostela 



Porta de Praterías da Catedral 
de Santiago de Compostela, 1111 
[reconstrución hipotética] 
Victoriano Nadar 

120 S. Moraleja, «Artes figurativas y artes 
li terarias en In España medieval: 
Románico, Romance y Roman», BoletÍll 
de la Asociación Europea de Profesores 
de Erp(//io!, vol. 17, 32-33 (Santander: 
1985), p. 66. Íd., «Cluny et les debuts de 
la sculpture romane en Espagne», en Le 
go11veme111e11t d'Hugues de Semur ii Cluny 
(Mncon: Buguet-Comptour, 1990), p. 42. 
M. Castiñeiras, <<111troit11s pu/ere refulget: 
algunas reflexiones sobre el programa 
iconográfico de las portadas románicas 
del transepto de la Catedral», La meta del 
Ca111i110 de Santiago. La transformación de 
la catedral a través de los tiempos .. . op. 
cit. , pp. 85-10. J. \Xlilliams, «La Mujer del 
Cráneo y la simbología románica», 
Quintana, 2 (Santiago de Compostela: 
2003), pp. 13-27. 

121 «Artes figurativas y artes literarias en la 
España medieval: Románico, Romance y 
Roman» .. . op. cit. , páx. 68. S. Moraleja, 
«Artistas, patronos y público en el arte 
del Camino de Santiago, 
Co111postella1111111, 30 (Santiago de 
Compostela: 1985), pp. 418- 21. 
«lntroitus pu/ere re/idget: algunas 
reflexiones sobre el programa 
iconográfico de las portadas románicas 
del transepto ele la Catedral» ... op. ci t. , 
pp. 94-5. 

ser enchidos co recurso a outro mestre: mentres que os relevos das tentacións se 

adxudican ao denominado «Mestre de Conques», o caótico recheo debe atribuírse 

ao Mestre da Porta Francigena, que era como o seu nome indica o grande artífice 

da decoración da fachada norte -creación de Adán, David, muller do león e 

do acio de uvas, mes de febreiro- e que colocaría na parte deteita do ingreso 

esquerdo de Praterías, entre outros , os seguintes relevos: Tres demos cinocéfalos 

nas Portas do Inferno, Sonador do corno que cabalga o león e unha solitaria M uller 

da caveira . 

Moi probablemente a estatua da misteriosa muller da caveira120 orixinalmente 

foi pensada para o tímpano dereito da primitiva Porta Norte, xa que o seu contido 

profano e moralizante enlaza con outra historia représentada nunha das columnas 

salomónicas daquela fachada: os episodios dos desgraciados amores de Tristán 

e !solda. Como sinalou no seu día Moraleja, o tema aparece representado 

algunhas décadas antes da súa fixación por escrito no Roman de Tristan. 

No rexistro inferior, o guerreiro desfalecido ou durmido sobre unha barca, co 

seu cabalo a bordo, parece evocar a viaxe que Tristán emprende cara a Irlanda 

en busca do ungüento que pode salvalo tras ser ferido pala lanza envelenada do 

Morhot. No segundo e terceiro rexistro evócase quizais a segunda viaxe a Irlanda 

do heroe, no que este, tras loitar contra un dragón, é curado e vendado por 

Isolda121
. Non obstante, ata o momento, ninguén reparara en que, segundo a 

versión de Gottfried von Strassburg (1205-1210), Tristán se conmove en presenza 

do seu tío Marke de Cornualles ao escoitar a interpretación dunha bela melodía 

por parte dun arpista galés -el Lai Guiron- que narraba a historia dun amante 

asasinado polo esposo da amada, a cal foi abrigada despois a comer o seu corazón 

servido á mesa: 
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«Ocurrió un día, poco después de comer, en el lugar donde era costumbre que . 

se sentaran a charlar, que estaba Marke escuchando atentamente una melodía 

interpretada por un arpista, un maestro de su especialidad y el mejor que se conocía. 

Procedía de Gales. Tristán de ? armenia vino a sumarse a ellos, sentándose a los 

pies del rey para escuchar interesado la melodía y los tonos deliciosos. Incluso 

aunque se lo hubiesen prohibido bajo amenaza de muerte, no habría podido ocultar 

que estaba muy conmovido y que el corazón se le colmaba de aiioranza. Dzjo: "Maestro, 

tocáis bien. Las notas están bien reproducidas, con sentimiento y tal y como fueron 

pensadas. Fueron escritas por bretones que trataron acerco del Señor Gurún y de 

su amada"» 122
. 

Neste primitivo contexto da Porta Francigena, a imaxe cobraría todo o seu sentido, 

xa que serviría de exemplum libidinis das consecuencias de amores tolos como 

os de Tristán e !solda, que sempre remataban coa tráxica morte dos seus 

protagonistas. A figura, no seu exilio de Praterías, non perdería, non obstante, 

nunca o seu contido tráxico e moralizante, xa que, segundo a «Guía» do Códice 

Calixtino , sobre ela se realizaba sempre un comentario, nada alleo ao lais cantado 

por Tristán: 

«Y no ha de relegarse al olvido que junto a la tentación del Señor está una mujer 

sosteniendo entre sus manos la cabeza putrefacta de su amante, cortada por su propio 

marido, quien la obliga dos veces por día a besarla. ¡Oh cuán grande y admirable 

castigo de la mujer adúltera para contarlo a todos!» 123
• 

Volvendo ao primitivo proxecto de Praterías, quixera chamar a atención sobre ese 

Mestre das Tentacións ou de Conques, indubidable debedor do estilo de Conques 

da época do abade Bégon III (1087-1107) e que seguramente tamén traballou no 

gran portal occidental da abadía francesa 124
. Este caracterízase polas súas figuras 

con cabezas cúbicas, o pelo á cunea, anchos narices , curto canon, dobramentos 

co ferro pasado, así como o recurso ao uso do perfil e o tres cuartos con tendencia 

ao vulto redondo, unha extensa variación na posición dos pés sobre cornixas así 

como un gusto polas inscricións e o anacronismo das roupaxes. 

Non por casualidade, este mestre foi o encargado de decorar os dous 

tímpanos de Praterías no seu primeiro proxecto. De feíto, no luneto dereito as 

lastras que lle podemos atribuír -a coroación de espiñas coa flaxelación e a 

Epifanía- formaban en orixe a súa composición. Son tres lastras rectangulares, 

unha lixeiramente máis ancha e alta, pensada para o rexistro inferior -coroación

flaxelación- e a outra, máis baixa e estreita, pensada para colocarse sobre elas 

no rexistro superior. Ambas as dúas ensamblarían perfectamente, de maneira 

que a Virxe se había colocar no centro da semicircunferencia, sobre a columna 

da flaxelación , tal e como parece indicar o pedestal que sostén os seus pés. Non 

obstante, co cambio de plan e a realización de tímpanos máis amplos, a·lastra 

da Epifanía colocouse de forma diversa, corrida cara á dereita, de maneira que 

a Virxe, pensada para o cénit da semicircunferencia, non entrou no espazo no 

que a colocaron -no inicio do descenso da curva- co que houbo que lle cortar 

o nimbo e rasurarlle o pedestal. 
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122 É unha vella canción bretoa sobre a sorte 
do señor Gurún e a súa amada, coñecida 
como o Lai de Guiron: Gottfried van 
Strassburg, Tristán e !solda, ed. Bernd 
Dietz (Madrid: Siruela, 1987), p. 48. 

123 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit. , V, 9, p. 562. 
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J . Williams en «¿Arquitectura del 
Camino do Santiago?» ... op. cit., con 
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Deschamps, «Études sur les sculptures de 
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avec Saint-Jacques», Compostellanum, 
vol. 10, 4 (Santiago de Compostela: 
1965), pp. 335-46, Recentememe 
desenvolvín a cuestión da relación 
Conques-Platerías: «Da Conques a 
Compostella: retorica e performance 
nell'era dei portali parlanti», en 
A. C. Quintavalle (ed.), Medioevo: 
Immagine e Memoria (Milán: Electa, 
2009), pp. 233-51. 
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125 F-listori11 del Apóstol de Iesus Christo 
Sanctiago Zebedeo P11tro11 y Capita11 
Ge11er11l de !11s Espllllas ... op. cit. , IV, 19, 
p. 465 r. 

126 «Const rución y consagración de una 
iglesia en el monte del Gozo. Palacios 
pontificales. Regla y número de los 
canónigos», Historia Compostel!a11a ... 
op. cit. , I , 20, p. 110. 

Neste Tímpano da infancia e paixón de Cristo houbo que recorrer tamén, 

coma no anterior, á axuda dun segundo mestre que tamén fara moi activo na 

Porta Francigena: o Mestre da Traizón. Este mestre, moi narrativo, caracterízase 

polos seus rostros inxenuos, con pupilas escavadas recheas de pasta vítrea e 

grandes bigotes, así como polos seus dobramentos grosos que se cinguen á parte 

inferior do carpo e a súa tendencia ao vulto redondo nas figuras en tres cuartos. 

Responsable en gran parte das escenas máis dramáticas do ciclo da Xénese da 

Porta Norte -Reprensión de Adán e Expulsión de Adán e Eva- encargouse de 

«encher» o primitivo proxecto do tímpano dereito de Praterías -ciclo da 

Paixón- coas seguin~es escenas: á dereita, prendemento de Cristo e o anxo coa 

coroa en picado; arriba, no centro, o anxo en postura serpentinata que sobrevoa 

sobre os Reís Magos; e, finalmente, á esquerda, a lastra da curación do cego. Todos 

estes relevos posúen un canon máis alongado, están enganchados ná parede por 

medio de grampas de ferro e, no caso, das inferiores, carecen da sólida cornixa 

que sinala a liña de terra no Mestre de Conques. As grampas de ferro chamaron 

precisamente a atención de Castellá y Ferrer a principios do século XVII como 

proba evidente de que non se fixeron para alí: 

«[ ... ]porque no entran por las paredes de adentro, sino que en hierros que metieron 

entre ellas (porque son delgadas) encaxando los mismos hierros en l~ pared, las 

pusieron en ella, de suerte, que pudieron sustentarse como ahora se vee; y algunas 

descarnándolas las aguas se han caydo, quedándose allí los hierros como se vee donde 

estuvieron» 125
• 

Non obstante, esta sistematización dos relevos con grampas de· ferro, visible 

nas Praterías, encóntrase contemporaneamente na Porte Miegeville de Toulouse 

e responde a técnicas propias do Románico. 

Polo tanto, o resultado final de Praterías obedece, nun principio, a unha mala 

adecuación entre un primeiro proxecto de tímpanos pequenos, nos que a decoración 

foi ~ncargada ao Mestre de Conques, e un segundo proxecto, inmediato, que 

buscaba un ingreso máis ancho e que provocou a ampliación do espazo dos 

tímpanos e o seu forzoso «recheo» con outras lastras, realizadas polos denominados 

«Mestre da Porta Francigena» e «da Traizón». Por isa, podo afirmar que o «caos» 

de Praterías non foi buscado inicialmente e que o fracaso da súa sistematización non 

estaba previsto na súa primeira intención e é pois, froito de certa improvisación. 

Pero, cando se produciu o cambio de proxecto? Segundo a Historia 

Compostellana, Xelmírez decidiu erixir o seu primeiro palacio despois da súa 

consagración episcopal, o 21 abril de 1101 126
. Este alzábase no espazo contiguo 

do que será a Porta de Praterías, nun lugar que se denomina nos documentos 

platea, xa que comportaba a elevación dunha plataforma co obxecto de cimentar 

a área do palacio e da fachada sur da Catedral, que miraban dende o alto á cidade. 

A inscrición da xamba esquerda do ingreso dereito de Praterías -11 de xullo 

de 1103-, daría a clave do inicio da súa elevación, pero xa realizada como 

se concibiu no segundo proxecto. Isa significaría que en 1103 O§ relevos do 

Mestre de Conques estaban xa rematados. Polo tanto, as lastras das tentacións 
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e da Paixón de Cristo, pensadas para ese primeiro proxecto tiveron que ser 

realizadas entre 1101e1103 . 

Na miña opinión, o Mestre das Tentacións ou de Conques debeu de chegar 

a Compostela contra 1101, posiblemente para realizar os tímpanos de Praterías, 

se ben tamén é o responsable do célebre capitel do castigo do avaro do brazo sur 

do transepto. Debeuse de formar no obradoiro do abade Bégon que realizou en 

Conques tanto os capiteis das tribunas da nave como a decoración do claustro, 

do que a finalización contra o ano 1100 parece bastante plausible. En Compostela 

tivo que se enfrontar a un reto: pasar do formato do capitel a lastras-friso pensadas 

para un tímpano. Despois da experiencia compostelá, xunto ao Mestre da Traizón, 

puido volver a Conques na viaxe que Diego Xelmírez realiza en 1105 , camiño de 

Cluny, por terras de Francia127
• Alí, ambos os dous puideron incorporarse ao 

obradoiro que daquela estaba a realizar a súa magnífica porta occidental e 

transmitir unha lección derivada da súa frustrada experiencia compostelá: a de 

realizar un inmenso tímpano cuberto de relevos en vez de dividilo en pequenos 

vidros e frontispicio . 

Polo que respecta ao frontispicio da fach ada, este parece que foi pensado, 

en orixe, para un apostolado-friso, unba tipoloxía que gozará dunha gran fortuna 

no Románico hispano, con exemplos en San Quirce de Burgos -Porta Norte-, 

San Pedro de Tejada, Santiago de Carrión, Moarves e Santa María de Ripoll128
. 

De feito , aínda se conservan nove destes primitivos doce apóstolos, removidos e 

repartidos agora en dous grupos no friso con este apostolado, pensado para 

colocarse de forma folgada baixo doce dos dezasete cans que enmarcan-a fachada, 

e sucedeu posiblemente o mesmo que cos tímpanos: á hora da súa definitiva 

sistematización engadíuselle o grupo central da transfiguración, o cal debeu de 

ser pensado para a porta occidental. A inclusión destas lastras tivo que ser, de 

feito , moi temperá, quizais contra 1111 se lemas -tal e como suxeriu Williams-
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Igrexa da abadía de Sainte-Foy 
de Conques 
Ca. 1030- 1110 
Aveyron 
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en ll c/(ls deL X X 11 /' Congreso fotemacion(IL 
de Hútorirt deL llrte, vol. 1:2 (Granada: 
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p. 561. 
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Co111posteLLa11a ... op. cit., II, 25, p. 345. 
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(1070-1150)» ... op. cit., p. 51. 
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134 <<Problemas de la catedral románica 
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R. Y zquierdo Perrin, Arte medieval J. 
GaLicia Arte, vol. 10:15 (A Cornña: 
H ercules Edicións, 1995) , pp. 218-9. 

135 M. Castiñeiras, EL Pórtico de la Gloria 
(Madrid: Ediciones San Pablo, 1999); 
«La catedral románica: tipología 
arquitectónica y narración visual» ... 
op. cit. <<Platerías: función y decoración 
de un "lugar sagrado"» ... op. cit. 

136 J. M. P ita Andrade, «En torno al arte 
del Maestro Mateo: el Cristo de la 
Transfiguración en la Portada de 
Platerías», Archivo Espa1ioL de Arte, 
23 (Madrid: 1950), pp. 13-25. 

137 «¿Haimundo de Borgoña (tl107) o 
Fernando Alfonso (tl214)? Un episodio 
olvidado del Panteón Heal 
compostelano» ... op. cit., pp. 161-79. 

138 J. Vázquez Castro, <<La Berenguela 
y la Torre del Heloj de la Catedral de 
Santiago», Cultura, poder y mecenazgo .. . 
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a inscrición do Santiago entre cipreses «ANF[US] REX» como unha alusión á 

coroación de Afonso Raimúndez na catedral compostelá129
. Sería, pois, unha 

alteración do proxecto inicial case inmediata ou quizais en plena obra con vistas 

á cerimonia da coroación real e non froito da restauración tras o incendio de 1116, 

como ata agora se defendera. 

A porta viuse ademais afectada por dous asedios. O primeiro destes é 

suficientemente coñecido pala historiografía artística: é o asalto á catedral dos 

composteláns en 1116-1117. Segundo a Historia Compostellana, este feíto 

infrinxiulle graves danos ao conxunto xacobeo, ao incendiar as estadas e cimbras 

de madeira da catedral en construción e deixar o primitivo Palacio de Xelmírez 

nun estado que obrigou o bispo a se formular o traslado da súa residencia do lado 

sur ao norte130
• Tal e como sinala López Alsina, non debe por iso estrañar que nesa 

revolta os cidadáns asediasen, saqueasen e lle prendesen lume ao escenario de 

Praterías, pois este era por antonomasia a expresión do poder feudal1 31
. ¿Tería a 

fachada do Palacio algún tipo de decoración escultórica en consonancia coa porta 

meridional da Catedral? Non podemos responder, pero quizais algunha das pezas 

que hoxe ornan Praterías, en orixe formou parte dos muros da residencia do 

bispo. A memoria do lugar do primeiro palacio aínda subsistía na segunda metade 

do século XV. De feíto, na Coronica de Santa María de Iria, que narra un segundo 

cerco e asedio que sufriu a Catedral en 1466 no que lle puxeron de novo lume a 

Praterías132
, faise unha referencia ao primitivo Pazo de Xelmírez «aos quaes agora 

dicen vos paac;:os vellos»133
• 

As tres restauracións medievais da fachada derivan, en parte, dos feítos 

citados. A primeira, da que a dimensión foi sempre moi esaxetada na historiografía 

artística, sería a que se produciu inmediatamente despois do incendio de 1116134
. 

Ante a rotura de moitas pezas e o perigo de que caesen, posiblemente procedeuse 

nese momento a enganchalas sistematicamente con grampas de ferro -de aí que 

as grampas estean tamén en placas ben asentadas como as das tentacións de 

Cristo- e fixéronse os recheos máis chafalleiros de ambos os dous tímpanos. 

A segunda restauración correspondería a un intento de re-monumentalización 

do exterior catedralicio coincidindo coa terminación do carpo occidental entre 

1188 -data da colocación dos linteis do Pórtico da Gloria- e a consagración da 

Catedral en 1211135
• Sería un obradoiro matean o ao que lle atribúen os engadidos 

do primeiro piso -arquivoltas con decoración vexetal das ventás, capiteis e 

columnas- e do frontispicio -rosetón-, así como a substitución do Cristo da 

transfiguración -posiblemente en mal estado dende o incendio de 1117- por 

outro novo nun estilo derivado de Mateo136
. Esta peza, na miña opinión, é similar 

á do xacente rexio do Panteón Real, Afonso IX, identificado por Moraleja 

como Fernando II e, xa que lago, datado contra 1211 137
. Por último, habería 

que sinalar un terceiro intento de restauración medieval realizado baixo o 

arcebispo Alonso II de Fonseca para reparar os danos ocasionados polas accións 

bélicas narradas na Coronica de Santa María de Iria . Eríxese daquela o «fincapié 

dos Ourives» (1468-1484), que se aproveitará para elevar a Torre das campás 

do Rei de Francia (1484-1494) ou Torre do Reloxo138
. Aproveitando esta estrutura 
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144 «Empiezan los dec retos de Diego U, 
obispo de la iglesia de Santiago, para 
proteger a los pob res», Historia 
Co111postel/a11a .. . op. cit., I, 96, 14 , p. 227 . 

pretendíase crear un acceso porticada de Praterías ao xeito das fachadas -retablo 

do estilo hispano-flamengo en Castela, un proxecto frustrado do que só se 

realizaron os arranques do arco no lado occidental da Torre do Reí de Francia139
. 

A visión anticuaria de Castellá y Ferrer, que vía a decoración das portadas 

compostelás como froito da reutilización de pezas procedentes de distintas partes 

do templo, adquiriu todo o seu sentido coa destrución da Porta Francigena entre 

1757 e 1758. É nese momento cando, a causa quizais dese mesmo sentido 

anticuario co que se explicaban as fachadas do transepto, moitas das súas lastras 

foron encastadas nos contrafortes e friso da portada meridional, abrigando a 

remover de novo algunhas pezas, en particular, o colexio apostólico140
• A última 

intervención sobre esta portada-palimpsesto foi protagonizada por López Ferreiro, 

quen en 1884 incluíu no frontispicio seis profetas do coro do obradoiro do Mestre 

Mateo así como o relevo coa Expulsión de Adán e Eva procedente da rúa de 

Pitelos. 

A PORTA DOS X UÍZOS 

A pesar de todos os cambios e alteracións sufridas, aínda hoxe é posible rastrexar 

neste confuso pero turbador «palimpsesto en pedra» algunhas as trazas orixinais do 

proxecto de Xelmírez. A el debémoslle, de feíto, a súa concepción urbanística como 

fachada dunha praza pública, cunha función que estaba cargada dun alto valor 

representativo. Proba diso é que na documentación da Idade Moderna· ese espazo se 

denomina «lugar sagrado», que, como tal, estaba cercado por unhas cadeas de ferro 

(1537) e no que as persoas se podían acoller á inmunidade eclesiástica (1739). Tal 

función constitúe sen dúbida unha clara herdanza do papel que se lles asignaba na 

Idade Media a certas entradas de igrexas, as cales, por estaren eximidas de 

xurisdición laica, non só ofrecían o refuxio da paz de Deus, tan reivindicado pola 

Reforma Gregoriana, senón que eran tamén espazos privilexiados para a celebración 

de xuízos e apelacións á autoridade eclesiástica. É certo que a condición sagrada 

de l?raterías derivaba, sen dúbida, do feíto de que esa praza estivese situada dentro 

da primitiva muralla do locus sanctus apostólico elevada polo bispo Sisnando II 

(952-968) 141
. Era un terreo bendicido e acoutado en torno ao templo que aínda hoxe 

se denomina na Galicia rural «sagrado» ou «adro»142
. 

Cando Xelmírez decide elevar o seu primeiro palacio en 1101, adxacente ao 

que será a Porta de Praterías (1103-1111), ese espazo ou platea adquirirá unha 

significación moi especial. Con el, o bispo compostelán pretendía urbanizar toda . 

esta zona co obxecto de cimentar a fachada do transepto sur, iniciada tal e como 

recorda a inscrición da xamba do ingreso oriental o 11 de xullo de 1103: «ERA 

ICXLI /V IDVS I[V]LII M[AGISTER] Q[UI] F[ECIT] O[PUS] »143
. Segundo a Historia 

Compostellana, «os venres de cada semana, abertas as portas do palacio pontifical 

- "Pontificali palatii januis referatis "- , expóñanse as querelas e aldraxes que 

houbese, en presenza do pontífice, dos xuíces e dos cóengos, e resólvanse»144
• 

Así nesta platea do primitivo palacio episcopal, Xelmírez adoitaba celebrar as 

audiencias públicas , onde oiría as máis diversas causas. O term9 latino platea 

servía para designar a vía pública pero tamén se empregaba na Idade Media para 
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se referir ao lugar da xustiza, sobre todo cando se trataba dunha plataforma ancha 

e elevada. De feíto, é ben sabido o habitual que era nas catedrais medievais utilizar 

o espazo situado diante dunha porta para realizar xuízos. Para iso esas entradas 

adoitaban decorarse con leóns alusivos ao trono de Salomón, xuíz bíblico por 

excelencia, como sucede na Porta dei Mesi da Catedral de Ferrara ou no pórtico da 

Catedral de Sessa Aurunca (Campania). Neste sentido habería que interpretar os 

tres «feroces» leóns que aínda hoxe flanquean as dúas entradas de Praterías, en 

orix~ catro, segundo se describe na «Guía» do Calixtino. Estes leóns da xustiza 

terrea adquiren mesmo unha resonancia escatolóxica ao son das trompetas 

apocalípticas dos catro anxos do Xuízo Final representados nos sobrazos dos 

arcos 145
. Os dous centrais foron removidos tamén en 1111 para lle facer sitio ao 

relevo coa resurrección de Abraham que fora pensado para a porta occidental. 

UN MANIFESTO VISUAL DA REFORMA GREGORIANA?: O SACERDOTIUM 

SOBRE O REGNUM 

O carácter decididamente eclesiolóxico de Praterías non varía coa colocación, en 

1111, dos relevos_ coa transfiguración, xa que esta se realiza co gallo da coroación 

do neno Afonso Raimúndez como Reí de Galicia, o cal recibiu as súas insignias 

de poder no altar do apóstolo Santiago de mans do bispo Xelmírez. A ocasión 

aproveitaríase para lle engadir na lastra do Santiago da transfiguración unha frase 

que nun principio non estaba contemplada: «ANF[US] REX». Con ela, a imaxe 

convértese nun verdadeiro visual manz/esto da teoría gregoriana da supremacía 

do sacerdotium sobre o regnum, na que o apóstolo Santiago -a casa do cal está 

gobernada polo bispo Xelmírez- tutela a monarquía. De feíto, esta vinculación 

entre Santiago e a monarquía constitúe dende o século VIII a base do ideario da 

Reconquista ástur-leonesa. Obispo Xelmírez levará a cabo toda unha serie de 

accións e proxectos por afianzar esta alianza. Así, concederalle ao reí o título de 

cóengo (1127) co obxecto de forzalo a elixir como lugar de sepultura a basílica 

do Apóstolo e convertelo plenamente nun rex sacerdos146
. A ese mesmo ideario 

corresponde o proxecto da colección documental do Tambo A, realizada poucos 

anos despois (1129-1133). Este ilustrarase, na súa maioría, cunha serie de 

«retratos» de reís favorecedores da basílica xacobea, que se inicia coa miniatura 

do achado do sepulcro do Apóstolo e remata co retrato do emperador Afonso VII. 

En case todas as estampas que encabezan os documentos de doazón, repítese ata 

a saciedade a fórmula do nome do monarca e o seu título rexio, como na citada 

lastra de Praterías. A este. respecto, resultan, polo seu valor simbólico, moi 

suxestivos dúas destas imaxes, a que encabeza a serie de monarcas, Afonso II 
-ADEFONSUS: REX-, o reí do descubrimento da tumba apostólica, e Afonso VI 

-ADEFONS[US]: REX: PATER: PATRIE-, o reí da construción da basílica románica. 

O valor simbólico da fachada de Praterías reside, pois, na función 

representativa dese espazo nas primeiras dúas décadas do século XII. Por unha 

parte, era o adro de acceso ao palacio episcopal con funcións propias dunha 

«arquitectura do poder», xa que nesta platea Palatii se celebraban todo os venres 

xuízos presididos polo propio bispo xunto a un consello de cóengos-xuíces, e por 
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outra, por ela seguramente entrou e saíu o reí Afonso VII con motivo da súa 

coroación na Catedral. É dicir, a fachada de Praterías sería un verdadeiro visual 

manzfesto da Reforma Gregoriana aplicada á promoción da sé compostelá. 

Evocando Roma e Xerusalén 

A Porta de Praterías: entre Roma e Xerusalén 

«Unha causa é, en efecto, adorar a pintura, e outra aprender a través da historia 

da pintura o que debe ser adorado. Pois a pintura representa para os ignorantes que 

a contemplan o mesmo que a escritura para os que saben ler" xa que os ignorantes 

ven nela o que deben facer, len nela os que non coñecen as letras»147
• 

e orno xa repetín en máis dunha ocasión, na estruturación do lado sur 

da Catedral, Xelmírez posiblemente quixo seguir unha vez máis u~ 
modelo prestixioso e romano, o do Patriarchium, a sé episcopal romana 

situada precisamente xunto á porta norte da basílica de San Xoán de Letrán, 

ante a que igualmente se estendía unha platea de xustiza. Xelmírez inspírase, 

copia e adapta usos romanos á súa sé para construírse un inmenso aparato 

representativo de poder digno dun lugar onde descansaba o corpo dun apóstolo. 

Pois, segundo a H istoria Compostellana con esas condicións existfa «ou o 

papado ou un patriarcado ou polo menos un arcebispado, agás na igrexa 

de Santiago»148
. Por iso, unha vez conseguido o arcebispado e a legacía papal 

en 1120, Xelmírez non ocultará a satisfacción do seu éxito, o que provocará 

que os seus rivais o acusen ante Roma de que se comportaba imprudentemente 

como un Papa»149
• 

Normalmente quixéronse interpretar os programas do transepto 

compostelán como un ordenado relato bíblico: mentres que na Porta Norte 

se expoñía a caída e a promesa de redención, na sur desenvolvíase o tema 

do ~umprimento desa promesa a través da vida de Cristo nos tímpanos 

-Encarnación, Ministerio e Paixón- e da «misión» dos apóstolos no friso. 

Non obstante, a definición do programa de Praterías resulta extremadamente 

complexa, por superpoñérense nel no xiro dunha década, .dúas intencións que 

responden ao mesmo obxectivo: a exaltación e adhesión de Xelmírez ao ideario 

romano da Reforma Gregoriana. En ocasións anteriores sinalei150
, non sen 

entusiasmo, as citas da decoración das columnas marmóreas de Praterías ao 

programa da recuperación, «Ecclesiae primitivae forma» , daquela desenvolvido 

na cidade papal, visible no uso de temas e motivos da pintura romana de contra 

1100-1120, como os anxos con palmas, as aves bebendo do cáliz, o crismón, os 

floróns, as columnas salomónicas ou os velaria. Ese reflexo explícase, por suposto, 

a través das dúas viaxes de Xelmírez a Roma, nos anos 1100 e 1105, pero tamén 

pola colección de canons denominada Polycarpus que o cardeal Gregario de 

San Crisógono (1109-1111) lle regalaría e dedicaría ao prelado compostelán para 

o goberno da súa diocese, e cunhas implicacións artísticas que ::;¡:a tratei neutras 

ocasións. Unha copia desta compilación, conservada na Biblioteca Apostolica 
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Vaticana151 foi seguramente realizada no scriptorium da catedral compostelá contra 

1160, xa que tanto a súa caligrafía como as súas iniciais figuradas coinciden coas 

do Códice Calixtino. 

Moi romana resulta tamén a insistencia, no friso da paixón da porta dereita 

de Praterías, na representación dos arma Christi. Concretamente, sorprende a 

minuciosa representación da columna da flaxelación. A súa altura, se lle quitamos 

o plinto, é igual cá da figura de Xesús, nun intento de reproducir ou evocar a 

reliquia coa «mensura Christi» gardada en Roma na Idade Media xunto á porta sur 

de San Giovanni in Laterano152
. Non esquezamos que os programas iconográficos 

da igrexa da Reforma Gregoriana pretendían recuperar a «Ecclesiae primitivae 

forma». De feíto, a articulación, composición e certos temas do friso da paixón 

de Praterías fai lembrar, en certo modo, a composición da fronte dun sarcófago 

paleocristián de fins do século IV e inicios do V, como o da Necrópole de 

Toulouse. Nel encontramos os modelos das escenas da curación do cego ou a 

mesma composición dun personaxe sedente na esquina esquerda mentres estende 

a súa man cara a diante153
, o cal, no caso de Praterías é sen dúbida ningunha Cristo 

no momento de ser coroado coas espiñas154
• Pala súa banda, algún destes mesmos 

motivos -coroación de espiñas ou o Cireneo- encóntranse noutros sarcófagos 

do século IV co tema da resurrección -Sarcófago de Domatilla, Roma-155
. En 

todo caso, estou seguro de que a visita de Xelmírez e o seu séquito compostelán 

a Roma no ano 1100 foi determinante para estas e outras eleccións temáticas 

claramente «paleocristiás». Non hai que esquecer que o cortexo tivo que baixar 

daquela ao hemiciclo subterráneo que rodeaba a confessio de San Pedro onde 

puido contemplar o magnífico Sarcófago de ]unius Bassus do século IV
156

, cos seus 
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151 Polycmpus [Vat. Lar. 1354] ... op. cit. 
152 «Un adro para un bispo: modelos e 

intencións na fachada de Praterías» ... 
op. cit., p. 264, fig. 32, 24. 

153 D. Cazes, «Cara frontal de un sarcófago 
de la Necrópolis de Saint-Sernin», 
en]. Camps e M. Castiñeiras (eds.) , 
El Románico y el Mediterráneo. Cataluiia, 
To!ouse y Pisa (1120-1180) (Barcelona: 
MNAC-Museo Nacional de Arte de 
Catalunya, 2008), pp. 332-3 . 

154 Para os meus argumentos a favor desa 
identificación, véxase «Un adro para un 
bispo: modelos e intencións na fachada 
de Praterías» ... op. cit. , p. 264. 
«Platerías: función y decoración de un 
"lugar sagrado"» .. . op. cit. , p. 329. 

155 A. Grabar [Les voies de la création 
en iconographie chrétienne. París: 
Flammarion, 1979], Las vías de la creación 
en la iconografía cristiana (Madrid: 
Alianza, 1991), p. 117, fig. 79. 

156 Sobre a primitiva colocación deste 
sarcófago, véxase D. Casassayas, Fedele 
Guida del/e Sagre Grotte Vaticane cava ta 
da una preziosa edizione del seco/o XVII 
(Roma: British School ar Rome, 1867), 
p. 36. 



157 El Pórtico de la Gloria ... op. cit., pp. 12, 
44. 

158 D . J. Birch, Pilgrimage lo Rome in the 
Middle Ages. Co11ti1111ity a11d Cha11ge 
(Woodbridge: Boydell Press, 1998) , 
pp. 115 ' 150- 86. 

159 «De cuando la reina entregó la cabeza 
de Santiago al obispo», «Noticias sobre 
las vestiduras, libros y otros ornamentos 
de iglesia que adqui rió el arzobispo», 
Historia Compostellana ... op. cit. , I , 112, 
2, p. 268; II, 57, p. 409. 

160 «Prisión de un arcediano llevada a cabo 
por el conde Rodrigo e enfado del 
arzobispo contra él hasta que dio 
satisfacción», Historia Compostella11a .. . 
op. cit. , ID, 16, p. 537 . V.M. Castiñeiras, 
«Topographie sacrée, liturgie pascale et 
reliques dans les grands centres de 
pelerinage: Saint-Jacques de Compostelle, 
Sain t Isidore de Léon et Saint Etienne de 
Ribas de Sil», Les Cahiers de Sai11t-Michel 
de Cuxa, 34 (Cuxa: 2003), pp. 38-40. 

161 A. Iacobini , «Lancea domi11i. Nuove 
ipotesi su] mosaico absidale nell 'atrio 
del Battistero Lateranense>>, en Arte 
d'Occide11te. Temi e 111etodi. Studi in onore 
di Anglo/a Maria Ro111a11i11i, 2 (Roma: 
Edizioni Sintesi Informazione, 1999) , 
pp. 727-42. 

162 P. P iva, «San Giovanni Battista del 
Sepolcro (a proposito di Civate e Monte 
Sant' Angelo)», Arte Medievale, vol. 5, l 
(Milán: 2006), pp. 49-82. 

relevos cristolóxicos na súa fronte e as súas escenas de putti vendimadores nos seus 

costados, en definitiva, dous temas omnipresentes nos obradoiros composteláns 

de inicios do século XII. 

Por outra parte, esa referencia ás reliquias subxace en toda a composición 

do lintel dereito de Praterías, verdadeira exposición dos arma Christi -coroa de 

espiñas, flaxelos, columna, cruz do Cireneo- coa que o denominado «Mestre de 

Conques» se anticipa setenta anos ao que despois se ha realizar baixo a dirección 

do Mestre Mateo no portal occidental da Catedral, no célebre Pórtico da Gloria157
. 

Este culto ás reliquias constituíu sen dúbida un dos elementos definidores e 

unificadores da denominada «arte dos Camiños de Peregrinación», na que a 

adquisición destas así como a súa representación en imaxe se converteron en sinais 

de identificación de moitos destes grandes santuarios. A este respecto Debra Birch 

analizou a competencia que se produciu no século XII entre os tres grandes centros 

da Cristiandade -Santiago, Xerusalén e Roma- e as estratexias que cada un 

deles seguiu para aumentar o seu atractivo. Ante o impacto da peregrinación a 

Xerusalén era lóxico que os santuarios occidentais quixesen compensar os seus 

tesauros con reliquias de Cristo158
• No caso de Roma, estas existían dende a época 

paleocristiá, pero non sucedía o mesmo en Compostela, practicamente carente 

deste tipo de obxectos. De aí a preocupación de Xelmírez por establecer vínculos 

co patriarcado de Xerusalén e de adquirir reliquias de Terra Santa. Polo menos 

dúas con esa procedencia -un anaco do sepulcro de Cristo e un Lignum Crucis 

de prata- foron doadas pola raíña Urraca ao prelado compostelán segundo a 

Historia Compostellana 159
• A este lote habería que lle engadir, como xa expliquei 

noutras ocasións, o denominado Lignum Crucis de Carboeiro, inoi posiblemente un 

regalo do patriarca de Xerusalén a Xelmírez, traído en 1129 da man de Aymerico, 

cóengo do Santo Sepulcro, como proba do pacto de confraternidade existente 

entre ambos os dous cabidos e en agradecemento polas doazóns feitas ao patriarca 

na Terra de Santiago160
. 

Por outra parte, a exposición en imaxe dos instrumentos da Paixón 

nunha porta que conduce ao brazo do transepto onde se encontra o baptisterio 

responde a unha tipoloxía habitual da arte cristiá. Tal é o caso do mosaico absidal 

do adro do Baptisterio Lateranense do século V, no que aparece representada 

a lancea domini161
, ou da porta da denominada Tamba di Rotarz· en Monte 

Sant'Angelo en Abulia (ca . 1150), en realidade un baptisterio dedicado a San Xoán 

-San Giovanni Battista del Sepulcro-, no camiño dos cruzados cara a Terra 

Santa, cunha arquitectura que precisamente evoca o Santo Sepulcro de Xerusalén. 

Nestes relevos exponse o relato da Paixón e Resurrección de Cristo. Segundo 

a recente tese de Paolo Pi va 162
, estas lastras formaban orixinalmente parte das 

portas dun monumento-sepulcro situado no interior do edificio, co que se 

quería imitar en pedra a decoración en mosaico da edícula cruzada da anástase, 

cuxo véstíbulo posiblemente se ornaba co prendemento, e a cámara coa 

deposición-visitatio . Así, no Monte Sant'Angelo, desenvólvese nun rexistro 

inferior, como en Praterías, dentro dunha sintética escena do prendemento de 

Cristo, a exposición de personaxes portando os arma Christi -flaxelo, lanza, 
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cruz e cravos-. Iso é completado, na parte superior, cun conxunto dedicado ao 

descendemento, o enterro e a visitatio sepulchri, con tamén unha serie de arma 

Christi levados por distintos personaxes -Estephaton, Longinos, Nicodemo ou 

Xosé de Arimatea-, e a figuración do sepulcro de Cristo con tres ocos da época 

cruzada. 

Cómpre sinalar o adecuado da representación destes instrumentos da paixón 

na porta dun baptisterio-sepulcro martirial, posto que todos eles aluden ao 

simbolismo do sangue derramado de Cristo que lava, como a auga do bautismo, 

o pecado do mundo. Moi axeitado para os ritos do Sábado Santo, que combinan 

o bautismo coa celebración da Resurrección. Por iso, a situación en Praterías 

destes relevos, decorando a entrada dereita, non parece fortuíta, xa que por alí 

se accede aínda hoxe ao baptisterio da Catedral, o cal en orixe estaba situado 

probablemente nun lugar adxacente: na destruída Capela de San Xoán Bautista 

no extremo sur do cruceiro163
. 

Templo, relicario e tesauro: das basílicas romanas á Xerusalén celeste. 

Estivo pintada a Catedral de Santiago? 

A cabeceira dunha igrexa medieval é o punto focal do edificio. Alí sitúase o altar, 

o lugar onde se celebra o oficio divino e se veneran as reliquias máis importantes 
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163 «La imagen arqu itectónica de la Catedral 
de Santiago» .. . op. cit., p. 47, n. 21; 
«Platerías: función y decoración de un 
"lugar sagrado"» .. . op. cit., pp. 330-2. 



164 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., V, 9, p. 554 . 

165 Rabani Mauri Allegoriae in Universam 
Sacram Scripturam, PL, 112, París , s.d., 
cols. 849-1089. f-lonorii Augustodu11e11sis 
Elucidarium sive Dialogus de summa 
totius christianae theologiae, 1, 27 
("De mystico Christi corpore, hoc est 
Ecclesia"), PL 172, ed.J-P. Migne, Pa ris, 
s.d, cols. 1128-1029 (reecl . T urnholt: 
Brepols, s.cl.) . Sicardi Cremonensi 
Epúcopi Mitra/e sivo De Officiis 
Ecclesiasticus Summa, 1, 4 («De partibus 
ecclesiae»), PL, 213 , ed . J-P. Migne, 
París, 1855, cols. 19-26 (reecl . Brepols, 
T urnholt, 1981). 

166 The Pilgrin/s Cuide to Santiago de 
Compostela. A Gazellecr ... op. cit., vol. 
1:2 , p. 152. Cons(dtcsc o texto le Suger 
en J. von Schlosscr [Q11elle11b11ch w r 
K1111stgeschichte des abe11dlii11dische11 
Mi11elrilters. A11sgewiihlte Texte des 
vierten bis fiinfzelm ten Jahrh1111derts , 
Quellenbuch. Viena: C. Graeser, 1896], 
Repertorio difonti per la Storia dell'A rte 
del Medioevo occidenttde (secoli IV- XV), 
ecl . J. Végh (Florencia: Le Lettere, 1992), 
pp. 383-290. 

167 Liber Sancti lacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit. , V, 9, p. 567. A 1105 remite tamén 
a inscrición parietal da Capela ele O 
Salvador. 

168 «D e la restauración del altar de Santiago 
y ele otras cosas», Historia Compostellana 
... op. cit., 1, 17, pp. 107- 8. 

169 ACS-Archivo de la Catedral ele Santiago: 
Tumbo B, fols. 225v-226r-225v-226r; 
L. Vones, Die Historia Compostellana und 
die Kirche11polit1k des Nordwestspanischen 
Ra11mes 1070-1130 (Colonia: Bohlau, 
1980), pp. 160-1. 

170 «También de lo mismo», Historia 
Compostellana ... op. cit. , 1, 17, p. 103. 

171 «De la restauración del altar de Santiago 
y de otras cosas», Historia Compostellana 
.. . op. cit. , 1, 18, pp. 107- 8. Nas 
escavacións ele 1878 na Capela Maior 
clescubriuse o primitivo pavimento 
da co11Jessio, situado a un metro de 
profun cl iclacle baixo o pavimento actual 
da Capela Maior, A. López Ferreiro, 
Historia de la Santa A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, vol. 3 :11 
(Santiago ele Compostela: Seminario 
Conciliar ele Santiago, 1898-1911), 
pp. 238- 9. Íd. , [Santiago ele Compostela: 
Seminario Conciliar ele Santiago, 1893 ], 
El Pórtico de la Gloria, Platerías J' el 
primitivo Altar Maior de la Catedral de 
Santiago (Santiago ele Compostela: Pico 
Sacro, 1975), pp. 115- 37. 

do santuario. O autor da «Guía» do Códice Calixtino, redactada contra 113 7, ao 

describir esta parte da basílica xacobea ,non dubidou en recorrer a unha linguaxe 

repleta de metáforas martiriais e escatolóxicas para definir este singular espazo da 

súa arquitectura . Así o deambulatorio que a rodea, coas súas capelas radiais que 

conteñen as reliquias de santos e mártires , denomínase laurea ou coroa, pois a 

coroa de loureiro era o símbolo de vitoria dos mártires sobre a morte; mentres 

que a bóveda se chama o ecclesie celum 164
, é dicir, «O ceo da igrexa», pois nel 

encontrarán os xustos a recompensa da vida futura. Este recurso a metáforas 

arquitectónicas era habitual na literatura esexética medieval, tal e como se pode 

constatar na Allegoriae in Universam Sacram Scripturam de Rabano Mauro, no 

Elucidarium de Honorio Augustodunensis ou no Mitrale de Sicardo de 

Cremona165
, de aí o seu uso recorrente por parte de cregos eruditos na descrición 

de edificios, como mostra a citada pasaxe do Calixtino ou o non menos célebre 

De consecratione (1144-1147) de Suxerio de Saint-Denis166
. 

No caso de Santiago esta lectura simbólica do templo servía para dar 

prestixio e resaltar certas solucións arquitectónicas singulares da basílica xacobea. 

O edificio fora concibido como unha grande estrutura funcional para a circulación 

interna dos peregrinos, que podían percorrer a través das naves laterais todo o 

recinto perimetral da basílica, sen molestar a celebración do oficio na Capela 

Maior, presbiterio e nave central, ocupados xa en parte no século XII, e 

posteriormente no XIII, de forma máis extensa, polo coro dos cóengos. Neste 

decurso lateral os fieis podían visitar, como hoxe, as numerosas capelas absidais 

do transepto e deambulatorio, onde rezaban, asistían a misas e rendían culto ás 

reliquias. Unha vez alí alcanzaban o lugar máis próximo ao sancta sanctorum 

-a tumba do Apóstolo-, grazas á existencia na parte traseira do altar dunha 

con/ essio pensada para eles: a Capela da Madalena. Nela permitíaselles orar xunto 

á parede da estancia que gardaba o corpo santo seguindo, como veremos, unha 

prestixiosa solución propia das basílicas romanas . 

A primeira sistematización da cabeceira produciuse probablemente en 1106, 

e non en 1105 como ata agora se viña supoñendo. Segundo os versos que figuraban 

no frontal de prata da Capela Maior, este fora <loado por Diego Xelmírez n() quinto 

ano do seu episcopado: «Diego segundo, prelado que fu e de Santiago, esta tabla / 

Hizo cuando un quinquenio su episcopado cumplió»167
• Non esquezamos que se 

ben Xelmírez foi «elixido» en 1100, a súa consagración episcopal non se produce 

ata a Pascua de 1101. De feíto, unha consagración do Altar Maior e das capelas 

do deambulatorio e do transepto en 1106, cinco anos despois da súa definitiva 

confirmación episcopal, tería máis lóxica de se ter en conta que a segunda 

viaxe a Roma se realizou en outono de 1105, e non en 1104 como di a Historia 

Compostellana168
• Ludwig Vones demostrou, en efecto, que o privilexio do Palio 

lle foi concedido por Pascual II o 21 de outubro de 1105, tal e como se recolle 

no Tambo B do Arquivo da Catedral de Santiago169
. A colocación do frontal de 

prata coincidiu, con toda probabilidade, coa consagración dos distintos altares 

do arredor, é dicir, os de Santa María Madalena, San Salvador, San Pedro, Santo 

André, San Xoán Bautista, San Xoán Apóstolo, Santa Fe e Santa Cruz170
• Con iso 
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quedaban consagradas todas as capelas da cabeceira da Catedral, a excepción da 

de San Nicolao, no extremo norte do transepto. 

A con/essio compostelá implicaría unha cámara baixa, situada no hemiciclo 

atrás do altar, «por debaixo das dúas columnas do baldaquino», xunto aos restos 

da edícula arrasada e enterrada por Xelmírez en 1105: 

«Y después de construir el altar según hemos ref erido anteriormente, puesto que · 

estaba abierto a los ojos humanos por todas partes, no quedaba ningún sitio oculto 

en el que los fieles satisficieran los deseos de orar en privado. Así pues, era oportuno 

y claramente necesario para la santa meditación que las almas, iluminadas por el 

resplandor de la interna contemplación, lavasen las manchas de su conciencia con 

el abundante río de sus lágrimas en un lugar secreto y, restablecidas por medio de 

los f avores de la santa oración con los alimentos del celestial banquete, salieran 

descargadas del pestífero peso de sus pecados. Por lo cual empezó el obispo a insistir 

en este pensamiento dentro del albergue de su mente y a desear ardientemente con 

una solicitud inf atigable hacer una confesión en el altar. Y ciertamente se ve qué 

grande y de qué manera construyó esta confesión por debajo de las dos columnas 

del altar que sostienen el baldaquino, cuando of rece f eliz paso a los que entran» 171
. 

Alí os peregrinos podían asistir á misa de matíns 172
, rezar «fronte» ao sepulcro 

e mesmo recibir a comuñón 173
, seguindo unha tipoloxía propia das basílicas 

romanas. Aínda que actualmente non se conserva debido ás remodelacións do 

período barroco174
, ecos da súa articulación encóntranse aínda na actualidade 

na Capela Maior de Santa María de Cambre (A Coruña) (ca . 1200)175
, un edificio 

arquitectonicamente moi vinculado á Catedral de Santiago, no que se accede 

a través das columnas do deambulatorio a un espazo contiguo ao altar, o cal se 

presenta ademais aínda forado na súa parte inferior. 

Consiste na tipoloxía de acceso traseiro dos peregrinos á con/essio-oratorio 

baixo un altar-baldaquino, que teñen por precedentes as criptas anulares ad corpus 

con tramo recto do antigo San Pedro do Vaticano (590-604) 176 ou na súa imitación 

na igrexa inferior de San Crisogono de Roma (731-741) 177
• En todo caso a función 

litúrxico-ritual de todos os oratorios xunto ao Altar Maior era semellante: a de 

satisfacer a necesidade dos peregrinos de orar no espazo adxacente ao sepulcro. 

Aínda que lamentablemente non sabemos se a conf essio compostelá posuía algún 

tipo de / enestella como a das criptas romanas, é moi probable que polo menos 

existise unha tr3:pela no pavimento reservada exclusivamente, como en San Pedro 

do Vaticano, ao acceso de viaxeiros ilustres. Non obstante, non debería 

sorprendernos o carácter encapsulado do cuarto do corpo santo baixo altar, pois 

con iso se imitaba un verdadeiro relicario sub altari. De feíto, esta disposición 

concorda coa cámara subterránea da basílica de San Giovanni in Laterano, construída 

no ano 844 baixo Serxio II, apenas accesible, cuxas reliquias non eran visitables 

e que contaba tan só cunha pequena/ enestella178
• 

Como tiveron acceso os arquitectos da Catedral de Santiago a esta singular 

solución? Por que o texto da Historia Compostellana insiste tanto na vontade do 

bispo Xelmírez en crear este espazo de recollemento? A resposta a estas preguntas 

non resulta doada pero existen algúns indicios que apuntan a unha solución 
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172 «Entre el altar de Santiago y el de San 
Salvador está el de Santa María 
Magdalena, donde se cantan las misas 
tempranas para los peregrinos,»: Liber 
Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... op. cit., 
V, 9, p. 564. 

173 Dese uso medieval dá testemuño o 
viaxeiro Juan de Azcona en 1532, se 
ben o rito se trasladara á Capela de 
O Salvador en época moderna: «Tras 
el Altar Mayor, el altar de la Magdalena, 
donde se solía dar los sacramentos a los 
peregrinos, y ahora se da en la dicha 
capilla del Rey de Francia o del 
SalvadoD>,J. Guerra Campos, 
Exploraciones Arqueológicas en torno al 
sepulcro del Apóstolo Santiago (Burgos: 
Edicións Aldecoa, 1982), p. 29. Debo o 
coñecemento desta noticia a M. Cotelo 
Felípez, Culto e Iconografía da Madalena 
en Galicia (Santiago de Compostela: 
USC-Universidade de Santiago de 
Compostela, 2001). 

174 Baixo a supervisión do cóengo
fabriqueiro José Vega y Verdugo, en 1668 
substituíuse o altar románico por un 
barroco, véxase El Pórtico de la Gloria, 
Platerías y el primitivo altar mayor de la 
Catedral de Santiago .. . op. cit. , pp. 
115-37. Sobre a magnitude das obras de 
remodelación da Capela Maior neses 
anos, véxase M. Taín, «El viaje a Lisboa 
del canónigo fabriquero D. José Vega y 
Verdugo (1669)» Quintana, 1 (Santiago 
de Compostela: 2002), pp. 301-11. 

175 Para a datación da Capela Maior de Santa 
María de Cambre e a súa realización por 
Micahel Petri, véxase M. Vila da Vila, 
La iglesia románica de Cambre (A Coruña: 
Depuración Provincial da Coruña, 1986), 
pp. 34-7' fig . l. 

176 Trátase da reforma de G regario Magno 
entre o 590 e o 604, coa que o Altar 
Maior de San Pedro do Vaticano queda 
sobre a tumba, á que se accede mediante 
unha cripta anular, R. Krautheimer, 
Roma. Profilo di una cittJ 312- 1308 
(Roma: Edizione dell'Elefante, 1981), 
p. 112; Pilgrimage to Rome in the Middle 
Ages. Contziiuity and Change .. . op. cit ., 
p.32. 

177 M. Mesnard, La basilique de Saint 
Chrysogone a Rome (París: Les Belles
Lettres, 1935), pp. 61- 74. R. 
Krautheimer, Corpus Basilicarum 
Christianarum Romae, vol. 1:2 (Cidade 
do Vaticano: Pontificio istituto di 
archeologia cristiana, 1937), pp. 156-9. 

178 S. de Blaauw, Cultus et decor. Liturgia 
e architettura nella Roma tardoantica 
e medievale (Cidade do Vaticano: 
Biblioteca Apostolica Va ticana, 1994), 
pp. 240-2. 



179 Ibídem, p. 604. 
180 Liber Sancti Iacobi Codex Calhctinus ... 

op. cit. , V, 9, p. 569. 
181 Cultus et decor. Liturgia e architettura 

nella Roma tardoantica e medievale ... 
op. cit. , p. 693. 

182 Liber Sancti Iacobi Codex Calh<tinus ... 
op. cit. , V, 7. 

183 «Noticias sobre las vestidu ras, lib ros y 
otros ornamentos ele iglesia que adquirió 
el arzobispo», Historia Compostel!ana ... 
op. cit. , II, 57. «Adquisición ele un cáliz 
ele oro», ibícl ., III, 8. «Adquisición ele un 
aguamanil», ibícl. , III, 9. <<Retablo del 
altar>>, ibícl ., III, 44. 

184 Liber Sa11cti Iacobi Codex Calh:tinus .. . 
op. cit. , V, 9, pp. 566--8. 

185 «Ars sacra et sculpture romane 
monumentale: le trésor et le chantier 
ele Compostelle» .. . op. cit. 

186 «El patronazgo artístico del arzobispo 
Diego Gelmírez (1110-1140): su reflejo 
en la obra e imagen ele Santiago» ... 
op. cit. 

187 C11lt11s el decor. Liturgia e architettura 
11ella Roma tardoantica e medievale ... 
op. cit. , pp. 173-4 . 

188 Ibídem, pp. 534, 549. 
189 Ibídem, p. 53 7. 

satisfactoria. En primeiro lugar, a curia compostelá adquirira unha experiencia directa 

dos monumentos romanos. De feíto, o propio Xelmírez fara investido subdiácono 

en 1100 en San Pedro do Vaticano, segundo o ritual canónico. Este consistía en se 

prostrar vestido diante da con/ essio de San Pedro, onde despois lle vían impostas as 

mans 179
. Moi probablemente alí, tal e como sinalou Moraleja, Xelmírez concibiu o 

seu programa artístico de evocación e exaltación «apostólica» para a basílica 

compostelá, o cal madurou na súa segunda visita á Cidade Eterna en 1105 con 

motivo de recibir o Palio. O Altar Maior compostelán de 1105-1106 incorpora, de 

feíto, elementos moi romanos: confessio, o baldaquino e o frontal de prata e mesmo 

a institución de sete cardeais 180
, únicos posibles oficiantes , como en San Pedro181

. 

Existían, non obstante, condicionamentos que o prelado non podía variar. 

O proxecto inicial da catedral non concibía unha cripta e a súa realización resultaba 

imposible contra 1100-1105, país os traballos xa chegaran á zona do transepto. 

Xelmírez decidiu adaptar a fórmula da cripta anular ad corpus con tramo re~to á 

arquitectura catedralicia, de modo que aproveita o deambulatorio e lle incorpora ese 

espazo traseiro do altar, que escava para así simular as solucións romanas ad corpus. · 

Como en Roma, a con/essio compostelá constituía país o punto máis 

próximo de contacto entre os peregrinos e o oculto e enterrado relicario 

apostólico. Este é un elemento que hai que subliñar, país na época románica 

o Altar Maior era un lugar pechado, aoque só accedía a curia cotñpostelá, 

co obxecto de preservar o sancta sanctorum e os seus tesauros. A composición 

do enxoval do altar na época de Xelmírez coñécese grazas ás descricións que 

proporciona a «Guía» do Calixtino182 así como a algunhas pasaxes da Historia 

Compostellana183
• Obispo foi progresivamente enriquecéndoo dende 1105 

ata aproximadamente 113 5 cun variado e rico mobiliario litúrxico, perdido 

irremediablemente dende época moderna. · 

Moraleja estudou as pezas máis senlleiras, todas elas de prata e cun 

ambicioso programa iconográfico, no que a imaxe de apostolado era recorrente: 

o b·aldaquino e o frontal, realizados en 1105-1106184
, e o retablo de contra 1135185

. 

Non é a miña intención afondar aquí nestas pezas, analizadas no ensaio de Miguel 

Taín, se ben habería que sinalar que os ciboria de prata eran un elemento 

recorrente na decoración das basílicas romanas para monumentalizar o altar, 

exaltar a celebración litúrxica e sinalar o lugar das santas reliquias186
. Proba diso 

era o da basílica de Letrán, realizado no 810 sobre a cripta subterránea187
, así 

como o do de San Pedro do Vaticano, obra de Gregario Magno e León III 

(795-816) 188
, que se alzaba sobre o lugar da tumba de San Pedro. Con este 

baldaquino, Xelmírez buscaba comparar o seu altar ao dunha tumba apostólica. 

De aí tamén a inclusión dun fermoso frontal de ouro e prata en 1105 ou 1106 do 

que o seu ilustre precedente estaba na remodelación do presbiterio de San Pedro 

de Roma por Pascual I (817-824) , que volveu visitar o Altar Maior de ouro e fixo 

para a éonf essio un propitiatorium -termo bíblico para se referir á Arca da Alianza 

(Éxodo 25, 17-21)-, tamén dourado189
• 

Lamentablemente ata nós non chegou en Galicia traza ningunha destes 

obxectos medievais , frontal e baldaquino, salvo a descrición do Calixtino. 
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Os únicos baldaquinos que se conservaron corresponden a datas moi tardías, entre 

fins do século XV e a primeira metade do século XVI, e están realizados en pedra. 

Estes non reproducen, non obstante, de xeito directo a estrutura do baldaquino 

de Xelmírez, senón que se trata de versións rurais do ciborio en estilo flamboyant, 

realizado en madeira con revestimento de prata, que o Arcebispo de Santiago, 

Alonso de Fonseca I , mandou colocar no Altar Maior da Catedral de Santiago 

entre 1462 e 1480 para substituír o vello baldaquino xelmiriano, e que tamén só 

coñecemos a través de descricións 190
. Os baldaquinos pétreos conservados no 

medio rural galega respectan aínda a tipoloxía de planta cadrada, se ben a súa 

localización e carácter ensaian outras fórmulas alleas ás románicas. Así, unhas 

veces colócanse en esquina e montados na parede, entre o ingreso á Capela Maior 

e a nave, como o de San Tomé de Serantes en Ourense191
, quizais para marcar 

o espazo dun altar dedicado á Paixón, e noutras ocasións son exentos e con 

función funeraria , como é o caso do de San Salvador de Vilar de Donas, datado 

en 1492192
• 

Por iso, para recrear o verdadeiro aspecto do altar románico compostelán 

ha recorrerse á moblaxe de época conservada nas igrexas rurais do Pireneo catalán 

e que actualmente se gardan no Museu Nacional d'Art de Catalunya. É, non 

obstante, unha versión «pobre» daqueles grandes altares metálicos e esmaltados 

que decoraban os grandes templos catedralicios e monásticos, que tentan emular 

en madeira pintada con cores brillantes , como é o caso dos baldaquinos de Toses 

(ca. 1220)193 e de Estimariu en Lleida (ca. 1300), ou do frontal da primeira metade 

do século XIII de Sant Roma (Encamp, Andorra) . 

Para aumentar aínda máis a magnificencia do sancta sanctorum na descrición 

do altar no Calixtino alúdese tamén a tres lámpadas de prata, unha delas con sete 

candeeiros que representan os dons do Espírito Santo194 e constituían unha alusión 

cristianizada á menorah de sete brazos do tabernáéulo de Moisés, modelo dos 

altares cristiáns 195 do Antigo Testamento. Por outra parte, estas lámpadas en forma 

de coroa eran moi habituais no período románico e ata nós chegaron en_Cataluña 

testemuños destas en ferro forxado, de ata tres aneis de candeas -Museu 

Episcopal de Vic, inv # 10808, século XIII196
-. Toda esta moblaxe completábase 

ademais cun suntuoso enxoval, composto por vestiduras, libros e outros 

ornamentos sagrados para a celebración da liturxia. A Histo ria Compostellana197 

inclúe un capítulo no que dá noticia das numerosas adquisicións de Xelmírez 

a este respecto entre 1105-1106, ano da consagración do Altar Maior, e o ano 1122, 

un dos momentos máis importantes do seu goberno, país había dous anos que 

adquirira a dignidade arcebispal e a legacía apostólica para as provincias de Braga 

e Mérida. Nesa relación de obxectos enuméranse ricas casulas, dalmáticas, 

un evanxeliario purpúreo, dous de prata e un de ouro, un misal de prata, un 

epistolario de prata, dúas caixas de prata -unha delas para gardar a cabeza de 

Santiago-, unha caixa de marfil , un Lignum Crucis de prata -regalo da raíña 

Urraca-, tres cálices de prata e un de ouro, un turiferario de ouro, tres vasillas 

de prata para o viña e outros tantos libros litúrxicos . Lamentablemente tampouco 

ningunha destas pezas chegou ata nós, se ben o seu eco ou reflexo na iconografía 
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190 A. Rosende, «A mayor gloria del Señor 
Santiago: el baldaquino de la catedral 
Compostellana», en M. V. García 
Q uintela (ed. ), Las Religiones en 
la Historia de Galicia (A Coruña: 
Universidade da Coruña, 1996), 
pp.485-534,espec.491-7 . 

191 C. Manso Porto, «El tablero del 
baldaquino de Santo Domingo de 
llibadavia», El Museo de Pontevedra, 53 
(Pontevedra: 1999), pp. 119- 27. Para 
o estudo en conxunto dos baldaquinos 
galegos, véxase X. R. Fernández O xea 
e X. Filgueira V alverde, «Ü baldaquino 
en Galicia denantes do arte barroco», 
Arquivos do Semziiario de Estudos 
Galegas, 5 (Santiago de Compostela: 
1930), pp. 95-141. Íd. , Baldaquinos 
gallegos (A Coruña: Fundación Pedro 
Barrié de za, 1987). 

192 J. Vázquez Castro, «La capilla funeraria 
de los Piñeiro en el priorato santiaguista 
de San Salvador de Vilar de Donas», 
Compostellanum, vol. 36, 3-4 (Santiago 
de Compostela: 1991), pp. 427-66. 

193 Exemplo xa mencionado «Ars sacra et 
sculpture romane monumentale: le trésor 
et le chantier de Compostelle» ... op. cit. 

194 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., V, 9, pp. 568-9. 

195 J. Onians, Beares o/ Meaning (Princeton: 
Princeton University Press, 1990), 
pp. 78-9. 

196 G. Ylla-Catala , «Corona de llum 2 
(MEV, 10808)», Catalunya Romimica, 
22 (Barcelona: Fundació Enciclopedia 
Catalana, 1986), páx. 248. 

197 «Noticias sobre las vestiduras, libros y 
otros ornamentos de iglesia que adquirió 
el arzobispo», Historia Compostellana ... 
op. cit., II, 57 , pp. 408- 9. 



Jlnxo turtferario {Porta ele Praterías, 
detalle] 
Mestre de Conques 
.1.10:1-1103 
Catedral ele Santiago de Compostela 

Cristo das Tentacións {Porta 
ele P ra terías, detalle] 
Mestre ele Conques 
1101- 1103 
Catedral ele Santiago de Compostela 

198 «Un adro para un bispo: modelos e 
intencións na fachada de Praterías» .. . 
op. cit., p. 246. 

199 Ibídem, p. 25 1. 
200 R. J. Paio, <<Incensa rio», El scriptorium 

silense y los orígenes de la lengua castellana 
(Valladolid: Junta de Castilla y León, 
1995), p. 72. MNAC-Museo Nacional 
de Arte de Catalunya, inv. # 4581. 

201 G. Ylla-Catala, <<Encenser 7 (NIEV, 1, 
332)» Catal1111ya Romanica, 22 
(Barcelona: Fundació Enciclopedia 
Catalana, 1986), p. 22 1. 

202 «Violación de In Iglesia», Historia 
Co111postella11a ... op. cit., ID, 47 , 
pp. 578-81. 

203 «Cuando el arzobispo escapó de la 
igles ia», Historia Co111poste!lt11w ... op. 
cit. , m, 48, pp. 580-1. 

coeva nos proporciona algunha pista sobre o seu aspecto. Así, no -tímpano 

esquerdo de Praterías o Cristo das Tentacións viste unha luxosa casula con 

decoración floral que parece ser un reflexo en pedra das catro magníficas citheras 

feítas ao estilo grego que Xelmírez lle regalou á súa igrexa. Moi posiblemente nelas 

imitábanse os tecidos recamados, con perlas, arabescos , flores e follaxes, de moda 

dende o século XI na indumentaria litúrxica de Bizancio198
. Do mesmo modo, no 

mesmo tímpano, nunha especie de eco de cerimonial litúrxico, un anxo turiferario 

leva un fermoso botafumeiro ricamente decorado co motivo dun rostro vexetal. 

Neste caso podería tratarse dun eco dundos dous incensarios de ouro ofrecidos 

por Xelmírez á Catedral, xa que o minucioso rematado do relevo suxire a técnica 

de calados e incisións dos obxectos de ourivaría da época199
. Vallan como exemplo 

dous deles conservados en Cataluña. O primeiro, en cobre gravado, dourado 

e con esmaltes champlevé, foi realizado probablemente na mesma comunidade 

na segunda metade do século XII, componse como en Santiago de dúas semiesferas 

e oito bisagras, e decórase con motivos incisos vexetais e animais -paxaros 

afrontados-200
. O segundo, máis sinxelo, en bronce fundido, gárdase no Museu 

Episcopal de Vic e responde a esa mesma estrutura e ornaméntase con motivos 

vexetais calados que se enrolan como no relevo compostelán201
. 

Co obxecto de protexer o seu luxoso enxoval litúrxico, o Altar Maior da 

Catedral de Santiago era un lugar precintado por reixas. De feito, nunha pasaxe 

da Historia Compostellana202
, no que se narra a violación da igrexa no ano 1136, 

Xelmírez refúxiase no altar do Apóstolo e manda clausurar as portas de ferro 

dese recinto203
, co fin de impedir o acceso dos traidores que querían asasinalo , 

os cales, ante a súa frustración, deciden bombardealo a pedrada_s dende as 

tribunas: 
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«Llevaron al arzobispo hasta el venerable altar de Santiago donde está enterrado 

el cuerpo del Apóstol, glorioso y admirado en todas la tierras, y poniéndolo bajo 

el baldquino del altar cerraron firmemente las puertas del altar»2º4
• 

«Después que se reunieron con todas sus armas ante las puertas de hierro del altar 

y como encontraron las puertas cerradas y clausuradas firm emente con sus cerroj os, 

de ninguna manera pudieron entrar en el altar. Furiosos y rechinando los dientes, 

subieron a la obra de la misma iglesia para matar desde arriba tirándole piedras 

al que desde abajo no podía matar»2º5
. 

Do texto despréndese que o santuario estaba circundado de reixas, como era 

habitual no Románico. Desta forma preservábanse dos xentíos os ornamentos 

e obxectos sagrados do culto: o baldaquino, o frontal e o retablo de prata206
, 

os vasos e panos litúrxicos, así como os relicarios preciosos. 

Unha proba material do uso de reixas como peche do Altar Maior no 

románico galega proporciónaa a igrexa coruñesa de Santa María de Melide, 

situada no Camiño Francés. O seu primitivo Altar Maior precintábase cunha 

impoñente reixa de ferro forxado, formada con barrotes e platinas ornamentais en 

«C» rematadas en flor. Os seus restos consérvanse na actualidade repartidos entre 

a igrexa de Santa María e a parroquia de Sancti Spiritus. Na primeira un fragmento 

desta foi reaproveitada como porta da sancristía en época moderna, tal e como 

se pode contemplar na actualidade, e figurou na Exposición Galega de 1909. 

Outros restos da reixa conservábanse aínda en 1933 no alzadeiro da sancristía 

desa igrexa e permitían imaxinar un peche do Altar Maior de 3 metros de ancho 

por 2 de alto: 

«No faiado que vai riba da sagristía, atopamos moitos máis anacos da mesma 

reixa d'abondo para forma coque hai na porta un pecho de dous metor de altor 

por máis de tres de ancho. Tendo en conta a pequena difrencia co ancho do 

arco trunfal doadament espricabre pol-os anacos que teñan desaparecido nos 

arrombamentos, semella posibre que todo sexa de unha reixa que pechase a 

capela maorn207
. 

Con estes fragmentos fíxose unha reconstrución moi ruda, que se conserva 

actualmente, aínda que en pésimas condicións, nunha capela da igrexa parroquial 

de Sancti Spiritus de Melide208
. A primitiva función da reixa do arco triunfal de 

Santa María de Melide (1177-1191) , era a de servir de peche ao presbiterio para 

protexer os obxectos sagrados e de valor, como décadas antes fixera Xelmírez na 

Catedral de Santiago. 

O Altar Maior do apóstolo Santiago non tiña parangón no occidente 

hispánico. Sobre unha tumba apostólica e unha con/essio á romana, este elevábase 

exultante, cunha rica moblaxe -frontal, baldaquino, lámpadas de praia-

e enxoval -casulas, botafumeiros, libros-, que convenientemente estaban 

protexidos por unha reixa de ferro . Quizais o único punto no que Compostela non 

estaba á altura dos seus conxéneres europeos era na carencia dunha decoración 

pintada en muros e bóvedas. Afortunadamente o recente descubrimento dun 
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204 «Violación de la Iglesia» ... op. cit., III, 47, 
p. 580. 

205 Ibídem, p. 581. 
206 «Ars sacra et sculpture romane 

monumentale: le trésor et le chantier de 
Compostelle» ... op. cit., pp. 189-238, 
espec. 231-6. 

207 E. Camps, X. Carro e X. R. Fernández 
Oxea, «Arqueoloxia relixiosa de Melide», 
Terra de Melide (Santiago de Compostela: 
Compostela, 1933), pp. 251- 322 , espec. 
262. 

208 M. P . Carrillo Lista, El arte románico en 
Terra de Melide (A Coruña: Depuración 
Provincial da Coruña, 1997), pp. 72-3. 



209 M. Castiñeiras, «San Martiño de 
Mondoñedo: un edificio singular del 
arte medieval gallego. A propósito del 
descubrin1ento de un ciclo pictórico 
del siglo Xll», Rudesindus. San Rosendo. 
Su tiempo y rn legado (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2008), 
pp. 51-65. Íd. , «Cuando las catedrales 
románicas estaban pintadas: el ciclo 
pictórico de San Marriño de Mondoñedo 
(Foz, Lugo) al descuberto», Revista de 
Amigos del Románico, 8 (Barcelona: 
2009), pp. 18-31. 

210 La ciudad de Santiago de Compostela en 
la alta Edad 1\!ledia ... op. cit. , pp. 48-5 1. 

211 Arte medieval J. Galicia .. . op. cit. , p. 18. 
212 J. Villa-Amil y Castro, Iglesias gallegas 

(Madrid: San Francisco de Sales, 1904), 
p. 34. 

extenso ciclo pintado na antiga Catedral de San Martiño de Foz (Lugo), serviu 

para abrir o debate sobre se a basílica compostelá estaba tamén ornamentada con 

pinturas no seu interior. A bóveda sur do cruceiro de San Martiño de Mondoñedo 

decórase, na sección central, cunha Asunción de María, mentres que as laterais 

inclúen a representación da Gloria dos Xustos, coas súas palmas (Ap. 20, 4-6), 

e unha sorprendente árbore de Xesé. Con toda probabilidade, o obradoiro que 

os levou a cabo coñecía, en parte, a tradición da gran pintura mural do Poitou a 

través das experiencias do scriptorium catedralicio compostelán, concretamente, 

a do primeiro miniaturista do Tambo A (1129-1134)209
. 

Esta última filiación explícase a partir da chegada á sé mindoniense do 

cóengo compostelán Munio Alfonso, que gobernou esa diocese entre os anos 1112 

e 1134-1136. Este galego de nacemento, formado e educado na propia igrexa 

xacobea, fora fiel colaborador do bispo Diego Xelmírez, ao exercer o cargo de 

tesoureiro da Catedral de Santiago e ser ademais entre 1109 e 111 O redactor dunha 

parte da Historia Compostellana210
• Aínda que ao inicio do seu episcopado se 

decidise, en 1113, o traslado da sé de Foz a Vilamaior do Val do Brea -actual 

Mondoñedo-, feíto ratificado pola raíña Urraca en 1117211
, hai sobradas razóns 

para pensar que el se encargou de finalizar as obras iniciadas polos seus 

antecesores en San Martiño de Foz. Nesta etapa concluiríase non só a obra 

arquitectónica iniciada polo bispo Gonzalo contra 1096, senón tamén a decoración 

interna dos muros do templo. 

Todas as paredes da cabeceira no momento da finalización desta parte, 

baixo Don Gonzalo, cubríronse na primeira década do século XII, cunha sinxela 

capa de recebo que imitaba a decoración de perpiaños, unha fórmula habitual no 

primeiro románico catalán como mostran os exemplos de Sant Llorenc;: de Munt 

ou de Sant J aume de Frontanya. Esa mesma decoración imitando perpiaños 

apareceu nas obras de limpeza levadas a cabo recentemente por Blanca Besteiro 

no muro sur do brazo meridional do transepto, nas zonas onde non se conservou 

pin'tura mural. Posteriormente, unha vez rematada a totalidade do templo, 

procedeuse a cubrir esa capa cunha nova capa pictórica -coa figuración estudada 

neste traballo- que se realizou mediante a técnica do fresco a secco. De feíto, 

aínda que a sé estaba dende 1117 na nova Mondoñedo, o edificio de Foz 

posiblemente seguiu durante algún tempo exercendo funcións de catedral mentres 

non se habilitaba un novo templo en Vilamaior. Non hai que esquecer que ademais 

de contar cunha comunidade de cóengos regulares de Santo Agostiño, propia 

dunha concatedral-segundo confirma unha bula do papa Adriano IV en 1156-, 

San Martiño de Mondoñedo seguiu exercendo funcións de segunda sé, xa que 

aínda en 1254 os bispos mindonienses outorgaban alí concordias212
. 

Resulta polo tanto plausible que durante obispado de Nuño, que estivera 

tan vinculado ao tesauro e ao scriptorium compostelán, chegase unha cuadrilla de 

pintores procedentes de Santiago, coñecedores non só das técnicas e repertorios 

da pintura «poitevina» senón tamén das fontes do primeiro miniaturista do Tambo A. 

Os anos da primeira fase da iluminación do manuscrito (1129-_ll34) parecen os 

máis axeitados para acometer esa empresa. Á súa vez, a pegada que na decoración 
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Bóveda [Brazo sur do transepto] 
Ca. 1133-1134 
San Martiiio de Mondoíiedo, Lugo 

Bóveda [Brazo sur do transepto, 
detalle] 
Ca. 1133-1134 
San Martiiio de Mondoiiedo, Lugo 



Ordoiio I [Tombo A, CF 34,f l v; 
detalle] 
1129- 1134 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Ordoiio JI [T om bo A, CF 34, f 5v; 
detalle] 
1129- 1134 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

[BERNA]RDVS: SCVL/PSIT: 

INMAG!N[ES] [Bóveda do brazo 
sur do transepto, detalle] 
Ca. 1133-1134 
San Martiiio de Mondoiiedo, Lugo 

213 Esta hipótese fo i por primeira vez 
por min suxerida en: «A obra de arte: 
11 reconstrución e recreación"») en 
C. Fontenla (ed .), Os pro/ esionais da 
historia ante o patrimonio cultural: ltiias 
metodolóxicas (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 1996), p. 164. 

214 «Construcción y consagración de una 
iglesia en el monte del Gozo. Palacios 
pontificales. Regla y número de los 
canónigos», Historia Compostel/ana ... 
op. cit. , I, 20, p. 111. Segundo Fernando 
López Alsina (op. cit. nota 190, p. 51), 
Munio Alfonso é o responsable d irecto 
da redacción dos capítulos 1-14 e 16-45 
do Libro I da Historia Compostellana e, 
polo tanto, a el hai que lle atribuír a 
descrición da igrexa pintada do citado 
capítulo 20. 

215 LiberSa11cti Iacobi Codex Calt:wti1us ... 
op. cit. , V, IX, p. 563 . 

216 O ve rbo latino sculpo aparece a miúdo 
util izado na descrición da moblnxe 
litúrxica de Xelmírez da «Guía» do 
Códice Calixtino (V, 9) , tanto ao falar 
da figuración do frontal coma do ciborio 
de prata. 

pictórica de San Martiño se percibe dos ciclos do Poitou leva a se formular a 

posibilidade de que ese obradoiro pintara tamén precedentemente o interior da 

catedral compostelá ou quizais o propio pazo do bispo Xelmírez213
• Unha noticia 

da Historia Compostellana, recollida nun capítulo redactado polo propio Munio 

Alfonso, permítenos formular esta hipótese, xa que nela se nos fala da existencia 

no contorno do primitivo Palacio de Xelmírez dunha «linda igrexa fabricada e 

pintada admirablemente»214
• A iso hai que lle engadir unha segunda referencia 

do Códice Calixtino, que ao describir a obra da Catedral di que as pedras desta 

igrexa estaban «por dentro pintadas de distintas maneiras»215
. Repiques, encalados 

e repintados diversos non nos deixaron apenas traza ningunha en Compostela 

destes ciclos pictóricos, se exceptuamos algunha imitación de perpiaño pintado · 

na zona dos órganos nas tribunas de nave que puidese corresponder ao período 

románico. 

Aínda que é enriar no terreo da hipótese, un dos epígrafes pintados 

aparecidos na recente restauración da bóveda do cruceiro sur de San Martiño, 

que acompaña a efixie dun sacerdote con xesto de orante, parece alimentar aínda 

máis algunha destas especulacións. Así, no ángulo norte da sección oriental da 

bóveda do cruceiro sur lese: «[BERNA]RDVS: SCVLIPSIT: IMMAGIN[ES] [Bernardo 

gravou216 estas imaxes]». Trátase do tesoureiro da igrexa compostelá Bernardo, 

director do proxecto do cartulario do Tambo A e de Obra da igrexa de Santiago 

dende 1129? O mesmo que gravou con orgullo o seu nome un 11 de abril de 1122 

na fonte do paraíso da Porta Francigena da Catedral de Santiago217 ? Bernardo, 

tesoureiro da igrexa compostelá dende 1118 e chanceler real dende 1127 con 

Afonso VII, caeu en desgraza en 113 3, sen do apartado daquela da chancelaría e 

encarcerado en Galicia, onde as súas posesións foron confiscadas por Xelmírez218
. 

Pouco despois , entre 1133 e 1134, ano do seu falecemento , a petición do legado 

papal, o cardeal Guido, foi transferido a Mondoñedo, baixo a custodia de Munio 
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Alfonso e fóronlle devoltos os seus bens219
. Quizais coa chegada de Bernardo a 

Mondoñedo, este egrexio promotor das artes, coñecedor como ninguén da obra 

da Catedral de Santiago e do proxecto do Tombo A, dirixiu o seu último proxecto 

-a decoración da igrexa de San Martiño de Mondoñedo- con algúns dos seus 

antigos colaboradores composteláns. 

Deste xeito, Mondoñedo convértese non só no máis antigo conxunto de 

pintura mural románica conservado en Galicia, senón tamén nun testemuño 

excepcional do que puido ser a decoración pintada da catedral románica de 

Santiago, que quizais agora co proxecto de restauración das pinturas da Capela 

Maior levado a cabo pola Fundación Barrié de la Maza, baixo a dirección da 

restauradora Concha Cirujano, poida deparar algunha sorpresa. Con iso, a vella 

teoría de J anine Wettstein da existencia dun iter picturae sancti Iacobi entre o 

Oeste de Francia e a afastada Galicia adquiriría máis sentido que nunca220
, xa que 

aos ciclos de San Juan de la Peña, Bagüés, Perazancas e León, habería que lle 

engadir o de Mondoñedo e o desaparecido conxunto de Compostela. 
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Ponte do Paraíso [Claustro] 
1122 
Catedral de Santiago de Compostela 

217 A ínscrición da Ponte do Paraíso 
compostelá, gravada en dúas liñas sobre 
a columna central de bronce,. dicía: 
«Eu, Bernardo, Tesoureiro de Santiago, 
trouxen aquí esta auga e realicei a 
presente obra para remedio da miña 
alma e da dos meus país na era MCLX 
o terceiro dos idos de abril [11 de abril 
de 1122]», Liber Sancti Iacobi Codex 
Calixtinus ... op. cit., V, 9, p. 558. 

218 La ciudad de Santiago de Compostela en 
la Alta Edad Media ... op. cit. , pp. 34-5. 

219 A vida e o tempo de Diego Xelmírez ... 
op. cit. , pp. 335-8. 

220 J. Wettstein, La /resque romane. A route 
de Saint-]acques, de Tours a Compostelle. 
Études comparatives, vol. 2:2 (Xenebra: 
Droz, 1978), pp. 125-37. 
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A cultura com postelá e 
o Camiño de Santiago 

O 
desenvolvemento de Compostela como centro urbano e cultural a partir 

do século X está íntimamente vinculado ao descubrimento do carpo do 

apóstolo Santiago contra 820-830. A este desenvolvemento contribuíu 

de forma decisiva a instalación na cidade dos bispos de Iría na segunda metade 

do século, aínda que xa a principios dese mesmo século o bispo Sisnando I mandara 

edificar un hospital para acoller os peregrinos, cuxas ofrendas enriquecían o 

«santo lugar». O santuario atraía daquela tanto a peregrinos da Península como 

a estranxeiros, como o franco Bretenaldo, quen se estableceu na cidade no primeiro 

terzo do século; o anónimo clérigo alemán que contaba en 930 que fara curado 

da súa cegueira en Santiago; o bispo de Le Puy, Godescalco, que fixo a súa 

peregrinación durante o inverno de 950-951 cunha gran comitiva; obispo de Reims, 

Hugues de Vermandois, quen se atopaba en Compostela dez anos despois; ou 

o monxe armenio Simeón que alcanzou «la iglesia de Santiago apóstol» contra 

983-9841
. 

Ao longo do século XI, fosen laicos ou clérigos, ricos ou pobres, os peregrinos 

en número crecente encamiñaron os seus pisos cara á cidade do Apóstolo. Do 

mesmo xeito que grandes personaxes como obispo Pedro de Le Puy en 1063, o 

an?nimo peregrino grego de 1064, os enviados de Liexa o ano seguinte, obispo 

Sigfrido de Maguncia contra 1070, o conde Balduíno de Guines en 1084 ou o 

arcebispo de Lyon, Hugo de Die, en 1095, eran daquela tan numerosos os que 

acudían a Santiago que o reí Afonso VI, de acordo coa súa irmá Urraca, suprimiu 

en novembro de 1072 a peaxe do porto de Valcarce para «todos aquellos que allí 

pasan, y sobre todo los peregrini y los pobres que van a Santiago para orar», e 

precisou que se trataba «no sólo de los de España, sino también de Italia, Francia 

y Alemania», así como dos mercadores2
. En 1109, cando estalou en Sahagún, 

grande etapa do Camiño, a revolta en contra dos monxes pretos, poboaban a 

cidade «gascones, bretones , alemanes, yngleses, borgoñoñes , normandos, tolosanos , 

provinc;:iales, lombardos e otros muchos negoc;:iadores de diversas nac;:iones e 

estrañas lenguas»3
. Pouco despois, os autores do sermón XVII, Veneranda dies, 

incluído no primeiro libro do Códice Calixtino, tras enumerar os nomes de 7 4 

pobos que incluían os Arabes e os Iudei, amasando así que o mundo enteiro acudía 

a Santiago, mencionaron en particular os alemáns, franceses e italianos que se 

reunían en lugares distintos da basílica, e os ingleses e os gregos cos seus cantos 

característicos4
• 

100 



O auxe da poboación europea e o atraente que resultaba ser daquela a 

Península Ibérica, onde non faltaban o ouro nin o pergamiño, onde se podía loitar 

contra os infieis e ter acceso á filosofía antiga, onde se outorgaban privilexios aos 

«francos» para que se establecesen, explican en parte este desenvolvemento5
. 

O Camiño atraía daquela cara ao santuario apostólico a peregrinos de toda índole 

e de todas as orixes xeográficas. Deles, moitos emprendían o camiño de volta cara á 

súa casa, algúns establecíanse en Santiago ou nas cidades do Camiño, e outros, antes 

de volveren á súa patria, exercían a súa arte ou o seu oficio aquí e aló en función das 

oportunidades6
. A atracción exercida polo santuario en toda Europa non decaería 

ata a segunda metade do século XVI, e de todos os reinos e principados chegaron 

peregrinos a Santiago. 

Contra 1109-1110, o tesoureiro Munio Afonso escribe na Historia 

Compostellana que ao subir ao solio episcopal en 1100 e para sacar os cóengos 

composteláns de «los rudimentos de la infancia», o bispo Diego Xelmírez contratou 

un «maestro de retórica y de la ciencia», probablemente francés, e entregou a 

administración da recentemente creada Casa da Moeda ao lombardo Randulfo, que 

fixo valer os seus dereitos fronte a dous compatriotas seus7
. Pouco antes, contra 1075, 

iniciouse a obra da nova basílica, cuxos arquitectos e mestres de obra, Bernardus 

e Rodbertus, eran probablemente estranxeiros, quizais ingleses ou normandos8
. 

En 1118 visitou o santuario como legado pontificio en España o canonista e cardeal 

italiano, Deusdedit, autor dun Liber canonum en defensa da primacía romana9
; 

o mestre francés Xiraldo era daquela profesor na escala episcopal de Santiago. 

O ano seguinte outro francés, o Mestre Raucelino, e un médico de Salema 

acompañaron ao bispo Xelmírez ao concilio de Auvernia. A presenza de estranxeiros 

no cabido converteuse en costume: en 1134, o mestre italiano Rainiero de Pistoia 

era mestrescola na basílica compostelá e vinte anos despois outro italiano, o Mestre 

Guido, consta entre os cóengos10
. Pola súa banda, Diego Xelmírez enviou a Francia 

e Italia un certo número de estudantes para que completasen a súa formación no 

dominio da lingua ou en dereito 11
. 

Sen dúbida, a afluencia de peregrinos estranxeiros e a presenza de artistas e 

mestres forasteiros en Compostela van asemade. Con todo, atribuír o auxe da cultura 

compostelá aos estranxeiros, afirmando ou supoñendo que, antes da súa chegada, non 

existía, sería errado12
. Se tantos mestres se sentiron atraídos pala cidade do Apóstolo 

é porque, ademais da sona do seu santuario, resplandecía a do seu alto nivel cultural. 
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(Roma: CSIC-Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 1954 ), 
pp. 43 6-7 . . 

14 M. R. García Álvarez, «El Cronicón 
lrense. Estudio preliminar, edición 
crítica y notas históricas», en Memorial 
Histórico Espaiíol, 50 (Madrid: Rea] 
Academia ele la H istoria, 1963) , p. 120. 
E. Parcela Silva , García JI ele Galicia. 
El rey y el reino (1065- 1090) (Burgos: 
Ediciones Trea, 2001). Historia ele 
la Santt1 A. M. Iglesia de Santiago de 
Compostela .. . op. cit ., vo l. 2:11 e ap. 50, 
pp. 518-9, e p. 177 , respec. J. M. Ruiz 
J\sencio, Colección documental del 
archivo de lr1 catedml de León (1032-
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cloc. 1190, pp. 439-47. «Problemas 
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op. cit ., p. 189. 

15 f-Jútoria Compostelana ... op. cit., II, l. 
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ele Sobrado polo Bispo de Iria
Composte]a Sisnando I en 955. V. 
P . Loscertales, Tumbos del Monasterio 
de Sobrado de los Monjes, vol. 1:2 
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1976), doc. 2. 
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19 M. C. Díaz y Díaz, «San Rosendo y 
Mindunieto: un episodio importante 
para Ja historia de Galicia», en 
Ruclesindus. La tierra y el templo 
(Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 2007), pp. 16-29. C. Sáez 
e E. Sáez, Colección diplomática del 
monasterio de Celanova (842-1230), 
vol. 1 (Madrid: Univers idad de Alcalá 
de Henares , 1996), doc. 57 , pp. 130-4 . 
C. Pérez Ba]iñas, «Virrey de Galicia: la 
vertiente política de San Rosendo», en 
R11desi11d11s. La C11lt11ra europea del siglo 
X ... op. cit., pp. 36-53 . M. C. Pallares, 
Ilduara, una aristócrata del siglo X 

(A Coruña: Edicións Do Castro, 1998), 
pp. 119- 23. 

20 C. Pérez Baliñas, Gallegos del afio Mil 
(A Coruña: Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, 1998) ; p. 200- 29. V. Tumbos 
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Ao deixaren a mediados do século X a antiga Iría en prol de Compostela como 

sé episcopal, os bispos preocupáronse indubidablemente por desenvolver unha escola 

que satisfixese os requisitos dos concilios visigodos13
, e pronto a cidade se distinguiu 

como centro cultural. Nela criáronse e educáronse fillos de reís, como o mozo 

Bermudo II (982-999) e García, o futuro reí de Galicia (1065) , fillos de nobres 

como Guttier, confiado polo seu pai, o conde Ordeño Velasquez, ao bispo 

Hermenexildo (924-951), e futuros bispos, como Pelayo de León (1065-1085) 

ou o propio Diego Xelmírez (1100-1140)14
. A afirmación do Mestre Xiraldo ao 

principio do Libro II da Historia Compostellana , segundo a cal, «siendo por aquel 

entonces casi toda España ruda e ignorante [ ... ] los anteriores prelados de la iglesia 

de Santiago f ueron rudos e ignorantes», non se refire pois ao seu nivel cultural, senón 

tan só ao feíto de que, antes do bispo Dalmacio (1094-1095), «ningún obispo de los 

hispanos rendía entonces algún servicio u obediencia a nuestra madre la santa iglesia 

romana» 15
. 

A cidade participaba do ambiente cultural que caracteriza daquela a rexión. 

Mentres se edificaban igrexas e mosteiros nas dioceses galegas, os bispos de 

Compostela Sisnando II (952-968) e Cresconio (1037-1068) mandaban fortificar a 

cidade compostelá cun sistema de fortes murallas, torres e portas, o que acredita a 

pericia dos arquitectos da época. No campo artístico, o gusto polo aproveitamento 

de monumentos romanos e hispano-visigodos e polas artes decorativas propias da 

arte califal cordobesa e oriental coexistía daquela coa curiosidade pola iconografía 

carolinxia e bizantina, ou a presenza de certos obxectos viquingos16
. Os ricos 

enxovais ofrecidos polos fundadores de igrexas e mosteiros, ou polos reís e os 

peregrinos de alta liñaxe, comprenden cálices, vasos sacros, cruces, corcas votivas, 

capas, incensarios, campás, e outros obxectos de ouro, prata e prata dourada, ás veces 

con pedras preciosas ou semipreciosas, de estaño ou de bronce, de marfil ás veces, 

de ferro ou de vidro, así como vestimentas, cortinas ou servizos de mesa de liño, 

se~a e la fina 17
. A mediados do século XII, o xeógrafo ceutí Al-Idrisi advirte do 

tamaño e a fermosura da igrexa de Compostela, sinala «lo crecido de sus riquezas 

y de los donativos que recibe», e engade que nela, «entre grandes y pequeñas, hay sobre 

trescientas cruces labradas de oro y plata, incrustadas de jacintos, esmeraldas y otras 

piedras de diversos colores, y cerca de doscientas imágenes de estos mismos metales 

preciosos» 18
• 

Os nobres e prelados galegos dos séculos X e XI caracterízanse polo seu alto 

nivel cultural. O mozo Rosendo (907-977) educouse na sé de Mondoñedo co seu 

tío o bispo Sabarico, chegou a dominar perfectamente as artes do trivium e tiña 

sólidos coñecementos en Dereito; súa nai, Ylduara, ofreceu en febreiro de 938 ao 

mosteiro de Celanova, un Goticum, ou sexa un exemplar do Líber Iudicum , ademais 

dun Salterio, obra utilizada para a aprendizaxe da lectura19
. O seu rival político, 

Sisnando (ca. 915-968), educouse tamén cun tío seu, obispo Gundesindo de Iría, 

e exerceu varios cargos na corte real; Paterna, súa nai, presidía os preitos en 

ausencia do seu marido e, con el, en outubro de 952 fixo unha doazón ao mosteiro 

de Sobrado que incluía once «libros eclesiásticos», doazón á que Sisnando engadiu 

tres anos despois outros quince volumes20
. En 959, a condesa Mumadonna dotou 
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o mosteiro de O Salvador de Guimaraes cun rico enxoval que incluía vinte volumes 

entre litúrxicos e espirituais21
; dez anos despois, o conde Osario Gutiérrez <loaba 

ao mosteiro de O Salvador de Vilanova da diocese de Lugo vinte e un volumes e 

todo o necesario para o culto22
. 

Do bispo Arias II de Mondoñedo (977-982) debeu de recoñecer un dos seus 

adversarios que fara «adoctrinado en las letras y educado en la religión»23
• Nacido 

nunha familia de servidores dos país do bispo Sisnando, Pedro de Mezonzo (ca. 

93 0-1003) foi un dos «monxes sabios» do mosteiro no que se educou e, tras ser 

abade de Sobrado e de Antealtares, terminou os seus días como bispo de Iria

Santiago; atribúeselle a autoría do himno Salve Regina. Contra o ano 995, Pedro 

de Mezonzo restaurou o mosteiro de Santa Eulalia, fundado polo seu tataravó e 

destruído polos normandos, e dotouno con obxectos litúrxicos de prata, bronce e 

ferro, e con vestimentas de seda e de liño «según nuestras posibilidades»24
• Mosteiros 

e igrexas posuían ademais as súas escalas particulares, como o mosteiro de Celanova, 

cuxos alumnos foron testemuñas dun preito dirimido polo reí en 1002, ou o de 

San Pedro de Rocas na diocese de Ourense, arrasado por un incendio debido á 

«neglicencia dos nenas que, residindo na escala, lían as letras»25
, e unha infinidade 

de «mestres» aprendíalles as letras aos seus alumnos e alumnas. Oito «mestres» 

figuran por exemplo nun preito de 1004 entre os nobres Oseredo Truitesendiz con 

súa nai Dona Unisco, e Godesteo e Rodericus Pelaiz. E Onorico Viliamondiz, cuxo 

nome aparece en 1072 entre os mozos -pueruli- criados na igrexa de Braga e que 

foi notario do conde Enrique de Portugal, recibiu en 1103, senda «mestre», unha 

manda dunha alumna súa26
. 

As bibliotecas galegas presumían de posuír numerosas obras litúrxicas e 

espirituais, a miúdo propias da tradición hispana, e a Catedral de Santiago recibiu 

dos reís Fernando I e Sancha unha copia do Beato e quizais un Diurna! ricamente 

iluminados27
. Un século despois, as dádivas de Diego Xelmírez á súa sé incluían cinco 

volumes encadernados en ouro e prata, e dezaseis libros, espirituais e litúrxicos, entre 

os que tan só dous breviarios pertencen á liturxia romana28
. As obras redactadas en 

Compostela e os seus arredores no século XI evidencian unha gran diversidade de 

intereses. Inclúen obras normativas como o Penitencial chamado Cordubense e as actas 

dos concilios reunidos en 1056 e 1063, poéticas como o «testamento monástico» de 

San Rosendo ou o titulus metricus do clérigo compostelán Martiño, litúrxicas como o 

Kalendarium Compostellanum, e «históricas» como o Chronicon perbreve, a versión 

lendaria da translación de Santiago coa historia da raíña Lupa, ou o Chronicon Iriense 

que tendían a favorecer a peregrinación e enxalzar a sé29
• En Braga, o primeiro bispo, 

Pedro, mandou elaborar contra 1085-1089 un inventario dos bens da súa igrexa, e 

fixo esculpir un fermoso sarcófago para promover o culto de San Martiño de Dumio30
. 

E o Beato de 1086 conservado na Catedral de Osma, obra do clérigo Pedro e do 

«pecador» Martín, pode proceder de Galicia, rexión especialmente presente no seu 

mapamundi; reforza esa hipótese o mapamundi semellante que se pintou daquela nas 

paredes da igrexa de San Pedro de Rocas31
• Existía pois indubidablemente en Galicia, 

e particularmente en Compostela, un círculo intelectual capaz de producir obras 

diversas, cuxo núcleo central era a escala episcopal. 
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A presenza en Compostela a partir de mediados do século XI de arquitectos 

de orixe normanda ou francesa, de cambiadores italianos e de profesores italianos 

e franceses , é así un indicio máis tanto da importancia do santuario, da súa sona 

e da súa riqueza, como do prestixio da súa escola. Os grandes centros intelectuais 

coetáneos en Europa, Salerno, Pavía ou Boloña en Italia, Laón, París, Orleáns en 

Francia, Canterbury en Inglaterra, ofrecen a característica de que as súas principais 

figuras foron a miúdo estranxeiros32
. Estes «estranxeiros» colaboraban cos mes tres 

e estudantes locais e poñían os seus talentos ao servizo da sé que os acollía. Non 

nos estrañaremos logo de atopalos en Santiago de Compostela. Foi quizais para 

asegurarlles apetecibles rendas que lles incitasen a quedar, que o arcebispo Xelmírez 

aumentou a setenta e dous o número de capitulares da igrexa, que eran sete en 

tempos de Cresconio e vinte e catro a finais do século XI baixo o episcopado de 

Diego Peláez33
• 

Esta presenza estranxeira deulle en diante á sé compostelá unha cultura de 

cariz máis cosmopolita que a doutros centros intelectuais hispanos. No eido da 

cultura, personaxes ou temas tan pouco hispanos como o emperador dos francos 

Carlomagno e o seu sobriño Roldán, santos alleos como Santa Fe ou Santo Eutropio, 

santuarios estranxeiros como Saint-Léonard de Noblat, a abadía de Cluny, Roma ou 

Saint-Gilles de Provenza, relatos de milagres acorridos en Lyon ou en Toulouse, 

revelan o cosmopolitismo que caracteriza en diante a cultura compóstelá. É difícil 

non ver no Camiño de Santiago un dos factores significativos na apertura social e 

cultural que caracteriza a cidade de Compostela nos séculas XI e XIL 

Recorreuse amplamente aos talentos e coñecementos dos estranxeiros que 

residiron daquela en Compostela a partir do momento no que a igrexa do Apóstolo 

tivo que facer fronte a unha dobre ameaza, a actitude dos papas que negaban o 

carácter apostólico da sé, e a erección de Toledo como sé primacía! das Españas34
. 

Baixo o mando do seu primeiro arcebispo, Bernardo, a sé toledana emprendía a finais 

do século XI unha política cultural fundada no seu pasado visigodo e no seu papel de 

capital da antiga Hispania35
. A igrexa compostelá escolleu daquela, para apoiar as 

súas reivindicacións, vincular a sé á Cristiandade occidental e ás súas grandes figuras. 

Concibíronse varias obras, en eidos distintos e aparentemente inconexos, pero que 

finalmente contaban a mesma historia e se autenticaban unhas ás outras. 

A chamada Concordia de Antealtares de 1077 ofreceu no seu preámbulo o 

relato da invención da tumba de Santiago relacionándcia co reí Afonso II O Casto 

(791-842) e obispo Teodomiro de Iría (ca. 818-847). Non sorprende entón que o 

primeiro documento incluído polo tesoureiro Bernardo no seu Tambo A, contra 

1129, sexa efectivamente unha doazón de Afonso II ao Apóstolo, na que se nomea ao 

bispo Teodomiro. Redactado pouco despois da Concordia , contra 1080, o Chronicon 

Iriense volveu mencionar ao reí e ao hispo Teodomiro en relación co descubrimento, 

pero engadiu que este tivo lugar «en tiempos de Carlomagno» (768-814)36
. Creáronse 

así antes de 1100 dúas tradicións. Na primeira, só interviñan o reí e o hispo, proba 

de que Santiago era o Apóstolo das Españas. Na segunda interviña Carlomagno, 

o emperador dos francos, un reí feíto emperador de occidente por un papa, 

testemuñando a vocación universal do santuario. 
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No século XII, a primeira tradición deu lugar á Historia Compostellana, 

eloxio da sé e de Diego Xelmírez, e ao Tambo A, no que se recompilaron todos os 

documentos dos reís de Oviedo e lago de León en pral da igrexa. Deu lugar tamén 

á redacción dos relatos definitivos da translación do carpo do Apóstolo dende 

Xerusalén ata Galicia, lago recompilados no Libro III do chamado Códice Calixtino. 

Os autores do primeiro capítulo deste libro non dubidaron en afirmar que Santiago, 

irmán de San Xoán Evanxelista, evanxelizara España antes de ser martirizado en 

Xerusalén e finalmente trasladado a Compostela, contradicindo así abertamente 

a versión gregoriana que, en 1074, atribuíra esta tarefa a San Paulo e a «los siete 

obispos que desde la ciudad de Roma fueron enviados por los apóstoles Pedro y 

Pablo para instruir los pueblos de España»37
. Elaborouse ademais unha versión ampla 

da translación de Santiago, na que se incluíu a lenda da raíña Lupa ou Luporia, 

difundida en Europa dende había case un século38
. Dentro desta mesma tradición, 

moi compostelá e hispana, convén sinalar ademais o fragmento do poema de Panicha 

de gabanza á sé, e o diploma dos Votos de Santiago, elaborado polo cóengo Pedro 

Marcio a partir dun capítulo do Chronicon Iriense, transformado e reinterpretado 

para soster as pretensións compostelás39
. 

Paralelamente, entre 1090 e 1130, a versión «universal», presente xa no 

segundo libro do Códice Calixtino que lembra os milagres do Apóstolo, tomou carpo 

en dúas etapas que, refundidas, se converteron na «Historia Turpini», cuarto libro do 

Códice Calixtino40
• Esta Historia, ao relatar os pormenores da liberación da tumba 

apostólica por Carlomagno, autenticaba a mención cronolóxica que figuraba no 

Chronicon Iriense, ao mesmo tempo que a presenza en España do carpo do Apóstolo. 

Os autores desta versión da invención da tumba, versión na que desapareceron tanto 

o reí Afonso II como o bispo Teodomiro, non dubidaron con todo en evocar o relato 

da translación e mesmo a tradición da evanxelización de España por Santiago, proba 

da estreita vinculación entre os textos do Códice41
• A «Historia Turpini» narraba así 

con moitos detalles as fazañas de Carlomagno, o seu sobriño Rolando e os doce pares 

de Francia, no camiño dende Francia ata Galicia, a fundación e dotación da igrexa, 

e a volta polos Pireneos. 

Quedaba por plasmar este itinerario no espazo para darlle maior veracidade. 

O Libro V do Códice Calixtino, actualmente coñecido como «Guía do peregrino 

a Santiago de Compostela», serviu a este propósito ao incitar os peregrinos a 

percorrer os mesmos camiños e lugares descritos na «Historia Turpini», dende 

os santuarios vinculados á lenda -Saint-Guilhem, Blaye, Belin- ata a basílica 

compostelá, non sen visitar tamén os lugares onde se produciron os milagres 

contados no segundo libro do mesmo Códice42
• Os colaboradores estranxeiros da 

escala contribuíron a darlle verosimilitude ao itinerario, indicando a tradución de 

certos termos -«el pescado que la gente llama barbo, o el que los del Poitou llaman 

alosa y los italianos clipia, o la anguila o la tenca» (V, 6), «las enormes moscas que 

la gente llama guespes o tavones» (V, 7)-, expresando ás veces opinións persoais 

- «los del Poitou son gente f uerte y guerrera, muy hábiles en la guerra con arcos, 

/lechas y lanzas, confiados en la batalla, rapidísimos en las carreras, cuidados en su 

vestido, distinguidos en sus facciones, astutos en sus palabras, muy dadivosos en sus 
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mercedes, pródigos con sus huéspedes» (V, 7)-, e mesmo falando en nome dos seus 

compatriotas -«cuando nosotros, gente de las Galias, queremos entrar en la basílica 

apostólica» (V, 9)-. Con todo, a preponderancia de datos relativos a España, 

o profundo coñecemento do templo aínda en construción, e pequenas alusións 

aos estranxeiros como «bárbaros» -«Todos los pescados y las carnes de vaca 

y de cerdo de toda España y de Galicia hacen enfermar a los bárbaros» (V, 6)-, 

revelan a intervención de mans hispanas. A atribución final do conxunto ao papa 

Calisto II (1119-1124), morto varias décadas antes da compilación do Códice pero 

tío do reí Afonso VII o Emperador, e a posterior «lexitimación» por Inocencia II 

(1130-1143), reforzaron a aparente veracidade de textos que se autenticaban 

mutuamente. 

A produción literaria compostelá caracterízase así por unha gran 

homoxeneidade malia a diversidade de obras producidas. Todas teñen un mesmo 

obxectivo, a exaltación da sé compostelá mediante a xustificación das súas alegacións 

fronte aos argumentos toledanos e romanos. Para concibir un conxunto de semellante 

envergadura, era necesario contar cunha comunidade intelectual heteroxénea e, 

ao tempo, estreitamente unida. Todos os membros da escola episcopal, naturais e 

estranxeiros, contribuíron así á obra, poñendo os seus talentos e os seus coñecementos 

persoais ao servizo da sé; nesa escola criáronse entre outros o tesoureiro Bernardo 

e Pedro Elías, o futuro arcebispo de Santiago43
• 

Inspiradas en Isidoro de Sevilla e Ildefonso de Toledo, as crónicas españolas da 

Alta Idade Media vían nos francos uns bárbaros, temibles guerreiros, non só incultos 

senón desexosos de destruír a cultura hispana; esta representación dos francos consta 

aínda nas primeiras páxinas da Historia chamada Silense de principios do século XII, 

e explica o pouco interese que suscitaban nos cronistas44
. Asonado emperador 

Carlomagno tivo pois que chegar a España en boca dos peregrinos e percorreu o 

Camiño Francés. A chamada «nota emilianense» que relata brevemente -nunha 

co~umna- a historia de Carlomagno indo a Zaragoza e a morte de Rolando en 

Roncesvalles remóntase aos anos 1050-1070 e provén do mosteiro de San Millán de 

la Cogolla. Visitado por tantos peregrinos de Santiago, este, a mediados do século XI, 

trasladouse a un novo edificio, o «de Yuso»45
• Grazas aos peregrinos, aos mestres 

chegados de Francia, aos estudantes composteláns enviados por Diego Xelmírez ás 

escalas francesas, ou á viaxe que realizou o arcebispo en 1119 a Auvernia e Borgoña, 

chegaron a Compostela a tradición épica carolinxia e numerosos datos relativos a 

santuarios, rexións e pobos de Francia e das Galias. 

En Compostela, a mestura dos elementos foráneos cos relativos a España, 

Galicia e a basílica de Santiago permitiu crear gran parte dos textos do Códice 

Calixtino e darlle un alcance universal. En España, estes inventos non foron ben 

recibidos e, aínda que se aceptou a tradición «hispana» dunha invención por Afonso 

II e Teodomiro, dende o anónimo autor da Historia chamada Silense que escribía en 

León contra os anos 1115 ata o arcebispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada un 

século despois, todos rexeitaron a posibilidade dunha intervención de Carlomagno 

na Península46
. A «Historia Turpini» serviulle con todo a Compostela para que Roma 

deixase de poñer en cuestión a presenza das reliquias do apóstolo Santiago en 
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Galicia. No resto da Cristiandade occidental, foi utilizada como proba en prol da 

canonización de Carlomagno, proclamada en 1165, e foi incorporada no século 

seguinte nas Grandes Chroniques de Francia47
• 

A escola episcopal compostelá, co seu cosmopolitismo, facilitou así a 

elaboración dunha serie de textos en defensa da sé apostólica. Pero as súas 

competencias non se limitaban á redacción de crónicas, tambos ou ficcións 

históricas. Para edificar a basílica inmensa soñada polos bispos Diego Peláez e 

Diego Xelmírez, os mestres Bernardo, Roberto e lago Esteban necesitaron recorrer 

non só a sabios coñecementos de Matemática e Xeometría na medida en que o 

terreo non se prestaba a iso, senón tamén á pericia dos mestres de obra e canteiros. 

O concepto da nova basílica era tan novo que os cóengos de Saint-Martín de 

Tours, tras o incendio do seu templo , escollérona como modelo en 1096 para 

reconstruíren a súa igrexa48
. En 1124 proxectáronse as obras do claustro e as 

dependencias da igrexa «como as igrexas de alén dos Pireneos»49
. O alto nivel dos 

coñecementos teóricos e técnicos posuídos polos mestres de obras en Compostela 

manifestouse tamén na Fonte do Paraíso que, grazas ao mecenado do tesoureiro 

Bernardo, trouxo en 1122 a auga ata a porta setentrional da basílica, por onde 

entraban os peregrinos50
, na fortificación das torres occidentais da muralla de 

Cresconio e na edificación dun amplo palacio episcopal a carón da igrexa, cun 

profundo pozo de «admirable técnica»51
• 

O «cosmopolitismo» de Compostela a partir de finais do século XI e a súa 

apertura cara ao exterior déixanse ver tamén nos motivos decorativos e os obxectos 

do tesauro da basílica. Quizais se deba a «modas» ultrapirenaicas que se colocase no 

pórtico setentrional, por onde entraban os peregrinos, un calendario, tema pouco 

usado ata entón na Península52
; no oitavo capítulo do Libro V do Códice ofrécese 

unha detallada descrición do zodíaco da arca das reliquias de San Xil53
. 

O tema da Transfiguración, coa representación de Moisés e Elías a carón 

de Cristo, e dos apóstolos Pedro, Xoán e Santiago aos seus pés, que adornaba a 

porta occidental da basílica a mediados do século XII, relaciónase pala súa banda 

con certas representacións dese mesmo tema na arte bizantina da época54
; a Vida 

de San Eutropio, traducida do grego no quinto libro do Códice, a historia do milagre 

acorrido ao peregrino grego Esteban en 1064 na igrexa compostelá, ou o nome 

de San Xurxo, que leva un castelo dado polo reí, constitúen outros indicios das 

relacións do santuario con Oriente55
• O tesauro compostelán enriqueceuse ademais 

cunha cruz de estilo renano -numerosos eran daquela os mercadores ou os 

peregrinos de Lorena-, cun frontal de altar e un ciborio cuxos motivos entroncan 

con temas tamén utilizados nas Galias -Toulouse, Moissac, Conques-, en Cataluña 

e en Italia56
• E foi un mestre estranxeiro - ultraportuensis- o encargado por Diego 

Xelmírez de fabricar en 1125 catro campás, dúas grandes e dúas pequenas, para a 

basílica57
• 

Con Italia, as relacións da sé compostelá foron tamén estreitas na primeira 

metade do século XII. Varios mestres italianos pertenceron daquela ao cabido, ou 

acudiron a Santiago; o arcebispo Xelmírez mantivo estreitas relacións co chanceler 

pontificio Aimerico e os legados romanos, e enviou a Italia a algúns clérigos da súa 

107 

47 L. Vones, «La canonización de 
Carlomagno en 1165, la Vita Karoli 
de Aquisgrán y el "Pseudo-Turpin"», 
en El «Pseudo-Turpin». Lazo entre el 
culto jacobeo y el culto de Carlomagno .. . 
op. cit., pp. 271-83. ] . Ehlers, «El 
«Pseudo-Tt11pin» en las Grandes 
Chroniques de France», en ibíd. op . cit. , 
pp . 285-96. 

48 A. Barral Iglesias e J . Suárez Otero, 
Catedral de Santiago de Compostela 
y museo (León: Ediciones Leonesas, 
2003), pp. 31-46. 

49 Historia Compostellana. Co1pus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis 
... op. cit ., III, l. 

50 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus .. . 
op. cit ., V, 8. 

51 Historia Compostellana. Co1pus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis 
... op. cit., II, 13, 25 e 54. 

52 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., p. 253. S. Moralejo, «La 
primitiva fachada norte de la Catedral 
de Santiago», en Compostellanum, 14 
(Santiago de Compostela: 1969), 
pp. 623-68. M. Castiñeiras, El calendario 
medieval hispano: textos e imágenes 
(siglos X- XIV) (Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 1996) , p . 73. 

53 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., IV, 8, p. 242. 

54 Le Mont Athos et l'Empire byzantin. 
Trésors de la Sainte Montagne (París: 
Petit-Palais, 2009), 88: pp. 188 e 192, 
e 148: pp. 262-3. 

55 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus .. . 
op. cit., V, 8 e II, 19. Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
vol. 4: 11 ... op. cit. , ap. V, pp. 12-5. 

56 S. Moralejo, «Ars sacra et sculpture 
romane monumentale: Le trésor 
et le chentier de Compostelle», 
en Les Cahiers de St-Michel de Cuxa. 
Les origines de l'art roman. lleme 
centenaire de la Jondation de Cuxa, 
11 (Cuxa: 1980), pp. 189-238. 

57 Historia Compostellana. Co1pus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis 
... op. cit ., II, 77 . 



58 l-Ji.rtoria Compostellana. Corpus 
Chrútir111omm Continuatio Mecliaevalú 
... op. cit. , ITI, 50, 39, e 49, 7. Historia 
de la Santa 11 . M . .Iglesia de Santiago de 
Compostela, vo l. 4:11 ... op . ci t. , ap. X, 
pp. 28- 30. 

59 G. Martínez, «Canonística española 
pregracinna», en Repertorio de Historia 
de las Ciencias Eclesiásticas en Espa1ia , 
vol. 1:7 (Salamanca: Instituto de H istoria 
ele la Teología Española, 1967), 
pp. 377-95. A. Ga rcía y García, «La 
canonísti ca ibérica medieval posterior 
al Decreto de G raciano», en ibíd., 
pp. 397-434. 

60 V. Tumbos del Monasterio de Sob/'(/do 
de los Monjes ... op. cit. , doc. 175. V. 
Beltrán de Heredia, Cartulario de la 
Universidad de Salamanca (Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1970), p. 91. 

61 A. de]. da Costa, «Geórgicas de Virgilio 
(Fragmentos portugueses do século XI)», 
en Humanitas (Chile: 1955-1956), 
pp. 220- 37. Íd. (ed.), Liber Fidei Sanctae 
Bl'(lcare11sis Ecclesiae (Braga: Junta 
Distrital, 1965). 

62 Cartulario de la Universidad de 
Salamanca ... op. cit., vol. 1, p. 45. 

63 M. C. Díaz y Díaz, El Códice Cal¿v:tino 
de la Catedl'(ll de Santiago. Estudio 
codicológico y de contenido (Santiago 
de Compostela: Monografías 
Compostellanum, 1988). 

64 Ibídem, pp. 38-42. 
65 Historia de la Santa A. M. Iglesia de 

Santiago de Compostela ... op. cit. , 
vol. 4:11 , pp. 292-4, e ap. XL e XLTI . 

«Problemas de la cultu ra en los siglos XI 
y Xlll. La escuela episcopal de 
Sanúago» .. . op. cit., nota 11. 

66 El Códice C11lixti110 de la Ct1tedl'(ll 
de S11ntit1go. Estudio codicológico y de 
contenido ... op. cit. , pp. 42 , 77 e 134. 

67 Historia de la Santa A. i\il. Iglesia de 
Santiago de Compostela ... op. cit., 
vol. 4:11 , p. 321. 

igrexa. En 1136, un peregrino pisano foi testemuña da revolta contra o arcebispo e 

contoullo ao Papa ao seu regreso; este mesmo ano Afonso VII confiscou os bens de 

Juan Lombardo que se uniu ao levantamento contra o arcebispo e doounos pouco 

despois á igrexa compostelá58
• O Polycarpus (1104-1106) dedicado polo cardeal 

Gregario ao arcebispo Xelmírez, así como as obras do cardeal Deusdedit, que foi 

legado pontificio en España e tivo boas relacións coa sé compostelá, foron os 

primeiros fitos no coñecemento das novas correntes canonísticas. Deste terreo 

xurdiron na segunda metade do século XII grandes canonistas como Pedro Hispano, 

autor dun comentario á chamada Compilación I Antigua, e Bernardo Compostelano · 

que comentou o Decreto de Graciano e a Compilación I Antigua e deixou unhas 

Quaestiones59
. 

En 1173, foi nomeado en Compostela Pedro Suárez de Deza, o máis culto dos 

arcebispos segundo un documento de Sobrado datado en 1193 -plenus omni 

scientia, plus quam omnes qui in eadem sede archiepiscopi ante eum / uerunt-, quen 

tivo que estudar en Italia xa que foi ordenado e consagrado bispo de Salamanca en 

Roma en 116760
. O longo preito que opuxo baixo o seu episcopado as sés de Braga 

e Compostela requiriu toda a pericia dos especialistas en Dereito, peninsular e 

romano61
. Pedro Suárez tomou unha parte activa no concilio de Letrán III en 1179, 

e o seu sucesor foi un afamado canonista, Pedro Muñiz (1206-1224)62
. 

A marte do arcebispo Xelmírez en 1140 levou quizais á compilación nun só 

volume do Códice Calixtino, unha tarefa que parece que durou uns vinte anos e que 

non se rematou, xa que novas pezas foron incorporadas ao volume ata os anos 118063
. 

Pode tamén dar lugar á difusión en toda Europa dunha versión máis curta e 

aparentemente máis coherente do Códice, o Libellus Sancti Jacobi, cuxos exemplares 

máis antigos conservados se remontan a mediados do século XII; a mención dun 

clérigo «amante de Santiago y peregrino» que quixo levar a historia do Apóstolo 

á súa patria e pagou a copia que lle fixo un tal Fernando en Compostela amasa 

o interese que sentían os peregrinos por eses relatos64
. 

Con todo, a escala episcopal, que seguía activa, debeu de experimentar 

algunhas dificultades. Baixo o episcopado de Pedro Gudesteiz (1168-1173) que se 

criara na Catedral antes de ser chanceler do reí e bispo de Mondoñedo, tomáronse 

varias medidas en pral dos escolares pobres, a condición de que se dedicasen 

seriamente ao estudo, e, entre outras tarefas, encomendóuselle ao mestrescola do 

cabido que contratase a un «maestro de gramática» para os clérigos e alumnos da 

igrexa, e para todos os da cidade e da diocese65
. Quizais estivese daquela entre os · 

escolares de Santiago o monxe Arnaldo de Monte, autor dunha copia de diversas 

partes do Códice Calixtino que regalou en 1173 ao mosteirn de Ripoll en Cataluña66. 

Con Pedro Suárez de Deza, o seu sucesor, colocouse a igrexa compostelá baixo a 

protección directa de Roma. No santuario erixiuse un coro pétreo, e, obra tamén do 

mestre Mateo, unha nova porta occidental, o Pórtico da Gloria, substituíu a da 

TransfÍguración, mentres se remataba o claustro67
. No tímpano da entrada ao templo 

dende o claustro representouse ao Santiago da batalla de Clavija, coas doncelas aos 

seus pés, autenticando así o diploma dos «Votos de Santiago» fabricado unhas 

décadas antes polo cóengo Pedro Marcio. 
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Poucos meses despois da súa chegada a Compostela, o arcebispo Pedro Muñiz 

ditou unha nova constitución na que gababa a ciencia e prevía prebendas para os 

cóengos e beneficiados da igrexa que estudasen fóra68
. A basílica, que se consagrou 

solemnemente en 1211, posuía daquela unha moi rica biblioteca que aproveitaron 

amplamente os primeiros dominicos e franciscanos establecidos en Santiago. 

Unha breve ollada aos títulos das obras prestadas aos Mendicantes amosa que a sé 

conservaba o cariz cosmopolita que era o seu dende había case século e medio. 

Figuran entre eles obras clásicas como De consolatione philosophiae de Boecio e un 

Priscianus menor, obras «francesas» como as Sentencias de Pedro Lombardo, a 

Aurora de Pierre Riga e os sermóns de Maurice de Sully, numerosas obras de filosofía 

natural traducidas do árabe, nalgúns casos polo médico galego J ohannes Hispalensis, 

como De anima de Avicena, a Metaphysica de Al-Ghazali ou De di/ferentia inter 

animam et spiritum de Qusta ben Luca, e unha serie de obras de Matemáticas, 

Xeometría e Astronomía como o Scientiae astrorum et radicum motuum coelestium 

liber de Al-Farghani, De ortu scientiarum de Al-Farabi, Liber Alghoarsimi de practica 

arismetricae atribuído a Kwharismi, e a Geometria de Euclidio69
. O arcebispo Pedro 

Muñiz mandou ademais á súa igrexa nove volumes que foron recollidos polos seus 

sucesores 70
. 

As bibliotecas dos arcebispos do século XIII e o crecente número de estudantes 

na Universidade de Salamanca revelan que se mantiña en Santiago un alto nivel 

cultural. Pero, coa excepción das obras de arte que os peregrinos ofrecían ao 

santuario, como o Santiago <loado a principios do século XIV por Geoffroy Coquatrix, 

o deJean Roucel, ou o retablo de alabastro ofrecido en 1456 polo inglés Goodyear 

que se conservan aínda no tesouro da Catedral, poucas influencias estranxeiras se 

advirten en <liante na cultura compostelá. O cosmopolitismo que a caracterizou no 

século XII xa se limitou á acollida de peregrinos oriúndos de toda Europa e de máis 

alá, peregrinos que logo relataban o seu itinerario, non sen sorprendérense ás veces 

do pouco respeC:to co cal se trataba ao arcebispo e aos cóengos da igrexa. «Un 

poderoso señor había acampado delante de la iglesia», conta Gabriel Tetzel, 

secretario do barón bohemio León de Rosmithal, «con él estaban todos los de 

Santiago y tenían la iglesia enteramente cercada, tirando tiros de pólvora y 

contestando los de dentro. Y el señor y la gente de la ciudad tenían prisionero 

en un castillo, fuera de la población, al obispo; y la madre y el hermano del obispo 

y un cardenal estaban encerrados en la iglesia. La gente de la ciudad y el señor 

mencionado, enemigo del obispo, habían atacado la iglesia el mismo día de 

Santiago»71
. Compostela non se caracterizaba daquela como centro cultural: tan só 

o santuario atraía os peregrinos. 

Con todo, a creación na cidade dunha universidade a principios do século XVI, 

e a difusión do culto de Santiago, un Santiago militante, viva imaxe da reforma 

católica, no imperio dos Habsburgo e en América, devolveulle a Compostela nos 

tempos modernos o seu papel de importante centro cultural. 
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Códice Calh<tino sexa tratado como un 
reflexo de conceptos que teñen a súa 
orixe ao Norte dos P ireneos, e o 
man uscrito de Santiago simplemente 
como unha copia, e non o arquetipo. 
No recente estudo de Diego Catalán, 
La épica espaiiola: Nueva documentación 
J' nueva evaluación (Madrid: Fundación 
Ramón Menendez P ida! , 2001), dáse 
por suposto unha orixe galega. 
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Miraculis S. ]acobi: Livre IV (París: 
Maisonneuve, 1882). 
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de Toulouse, Saint-Jacques de 
Compostelle», en A. Bouillet (ed.), 
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de France, 53 (París: 1983), pp. 117-28. 

4 C. E nlart , «L'architecture romane», en 
A. Michel (ed.), L'Histoire de l'art depuis 
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jours. Des déb11ts de l'art chrétien a la fin 
de !tt période romane, vol. 1:2 (París: 
Collin Armand, 1905) , pp. 454ss. 
V. Lampérez y Romea, Historia de la 
arquitectura crislia11a espa!lo/a en la Edad 
lvfedia (Valladolid: Ámbito Ediciones, 
1999). 

5 E. Male, L'art religieux du XII' siécle e11 
France. Etude rnr les origines de l'ico 
11ographie du Moye11 Áge (París: Collin 
Armand, 1928), pp. 288ss. A. K. Pon er, 
Ro111a11erq11e Sculpture of the Pilgrimage 
Roads, vol. 1:10 (Boston: MarshalJones 
Company, 1923), pp. 17l ss. 

A basílica compostelá e 
o camiño de peregrinación 

A Catedral de Santiago e as igrexas de peregrinación eurnpeas 

S 
eguramente, nada define con maior claridade o espírito emprendedor de 

Diego Xelmírez como o Liber Sancti ]acobi, o denominado Códice Calixtino, 

o cal toma o seu nome do feíto de iniciarse cunha letra supostamente creada 

polo papa Calisto II (1119-1124), quen lles presenta a súa recompilación de 

sermóns aos monxes de Cluny, ao Patriarca de Xerusalén e ao Arcebispo de 

Santiago, Diego Xelmírez. O exemplar máis antigo e luxoso desta recompilación 

atópase en Santiago e pódese datar cara ao final da súa vida. Así e todo, o mundo 

erudito tendeu a desvincular a inspiración desta obra do bispo Xelmírez en pral 

dunha orixe alén dos Pireneos, senda o mosteiro borgoñés de Chiny a elección 

preferida1
. Efectivamente, a escritura e iluminación teñen un carácter certamente 

gálico, pero tivo que ser a iniciativa do bispo a que lle dese nacemento. A súa 

aparencia afrancesada non é anómala. A nova e grande igrexa que se erixiu na súa 

maior parte durante o período de Xelmírez era case igual de francesa na súa 

linguaxe artística. 

O quinto capítulo do Liber Sancti ]acobi, o coñecido como «Guía do 

peregrino», resulta esencial aínda na nasa época para dirixir a atención á Catedral 

de Santiago. A mención que nel se fai de cinco camiños como principais arterias 

que conducen ao sepulcro de Santiago levou, en último termo, á percepción de 

que cinco igrexas , unha en cada ruta ao norte dos Pireneos, tiñan un extraordinario 

grao de coincidencia no seu deseño. Estas eran Saint-Martín de Tours, Saint-Martial 

de Limoges, Sainte-Foy de Conques e Saint-Sernin de Toulouse. Inspirado pala 

publicación dunha tradución da «Guía do peregrino» realizada por Fidel Fita 

eJulien Vinson2
, o abade Bouillet de Conques foi, en 1893, o primeiro da era 

moderna que estableceu unha conexión entre as rutas de peregrinación a Santiago 

e o desenvolvemento da arquitectura e escultura románicas. Aínda que recoñecía 

a contribución das igrexas do século XI de Auvergne ao estilo do grupo, atribuía 

a excepcional semellanza dos edificios e ornamentación de Conques, Toulouse e 

Santiago á difusión do culto a Santa Fe, así como ao estímulo que a popularización 

da peregrinación a Compostela supuxo para a arte e a arquitectura3
• Aínda 

que as conclusións de Bouillet non influíron nos extensos estudos sobre a arte 

románica francesa e española que apareceron pouco despois4
, co tempo os estudos 

de Emile Male e Arthur Kingsley Porter concederon un papel fundamental 

á peregrinación a Santiago na historia da arquitectura e arte románicas5
• Se se 
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Páxina 101 
Nave central [vista interior] 
Ca. 1120-1140 
Catedral de Santiago de Compostela 

Igrexa de Saint-Martín de Tours, 
a partir dun debuxo de 1620 
A. Borel 
1874 
Bibliotheque municipale de Tours, 
Indre-et-Loire 
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(Nova York: 1988), pp. 93-101. 
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COAG-Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, 1983 ), p. 222. 

11 I. Bango Torviso, «El Camino de 
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Geografía e Historia. Arte 8 (Zaragoza: 
ICE-Instituto de Ciencias de la 
Educación, 1994), pp. 35-66. 

12 «Las llamadas iglesias de peregrinación 
o el arquetipo de un estilo», en I. Bango 
Torviso (ed.), El ca111i110 de Santiago, 
cn111i110 de las estrellas (Madrid: 
Ediciones Alabe, 1994), pp. 11-75, 
esp. 75: «Las llamadas iglesias de 
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lle concedeu a Cluny un papel extraordinario, e inmerecido, na promoción 

da peregrinación, foi debido en gran medida ao Códice Calixtino6
• 

No seu monográfico sobre a Catedral de Santiago, Conant aceptaba que as 

cinco igrexas constituían un grupo propio, e, no seu posterior e extenso estudio 

sobre a arquitectura románica, aínda as sinalaba como un «tipo especial de 

peregrinaxe>>7. Elie Lambert tamén aceptou sen dubidar estas cinco igrexas como 

integrantes dunha école única; é dicir, como «une Jamille de monuments issus d'une 

conception générale semblables dans leur plan et dans leur élévation, et présentant 

en outre un certain nombre de caracteres particuliers communs dans leur structure 

et dans leur décors»8
• Máis próximo aos nosos días, Marcel Durliat rexeitou 

consideralas unha école, aínda que admitía que constituían unbafamille 

diferenciada9
, un termo que Lambert intercambiara co de école. Serafín Moraleja 

definiu a relación como constitutiva dunha «comunidade tipolóxica»10
. 

Nos últimos tempos, o recoñecemento das «escalas» da arquitectura 

románica non tivo o eco adecuado, e o concepto dunha escala de «rutas de 

peregrinación» quizais menos aínda. Isidro Bango, a persoa nesta xeración que 

máis se ocupou do problema de establecer unha conexión entre o Camiño e a arte11
, 

exerceu de voceiro dunha opinión máis radicalmente negativa sobre a idea da 

escala das rutas de peregrinación. Para el as similitudes eran, máis que substantivas, 

meras coincidencias, e concluía que os elementos constitutivos -deambulatorio, 

tribuna, cripta e cruceiro- eran demasiado frecuentes na arquitectura do século XI 

como· para deducir que a combinación que levaba ao recoñecemento dunha escala 

da peregrinación resultase significativa12
• Así e todo, as similitudes dos elementos 

básicos do deseño dentro dun grupo tan disperso xeograficam_ente son únicas 

dentro da arquitectura románica. Manuel Castiñeiras atina ao destacar sobre este 
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aspecto que <<fuera de las similitudes planimétricas, la experiencia espacial y la visión 

de los alzados de estos edificios resulta cuando menos decepcionante con respecto 

a la pasmosa sensación de unidad que nos produce todavía hoy la vista a Conques, 

Santiago o Saint-Sernin, o la simple consulta de los antiguos dibujos de [ ... ] Saint

Martial de Limoges. [ ... ] En todo caso lo que realmente resulta unificador para los 

citados cinco ejemplos clásicos del Románico hispano-francés es el compartir, en un 

corto espacio de tiempo, un lenguaje artístico similar en proyectos tan alejados»13
. 

Recoñecer que estes templos foran construídos nun «curto espazo de tempo» 

non era posible cando apareceron os estudos citados anteriormente. Saint-Martín 

de Tours datábase normalmente no milenio, pero esa data xa non adoit~ aceptarse, 

nin debería selo tras as escavacións analizadas por Charles Lelong14
, que, na súa 

conclusión sobre a data, fai crible a afirmación da «Guía do peregrino» (V, 8) de que 

foi modelada tomando a de Santiago como exemplo - «ad similitudinem scilicet 

aecclesia beati Iacobi miro opere fabricatur»- 15
• Cunha marxe cronolóxica máis 
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(a) Saint-Martin de Tours 
(b) Saint-Martial de Limoges 
(e) Sainte-Foy de Conques 
(d) Saint-Sernin de Toulouse 
(e) Santiago de Compostela 
[Carolingian and Romanesque 
Architecture, 800-1200. Nova York: 
The Viking Press, p. 9 3, fig. 113; 
planimetrías] 
Kenneth John Conant 
1959 
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Católico, 2005), pp. 217-8. 
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Martin de Tours (Tours: Chambray-les
Tours, 1986). 

15 P . Gerson, J. Krochalis, A. Shaver
Crandell e A. Stones, The Pilgrim's 
Guide to Santiago de Compostela: A 
Critica! Edition (JI: The Text) (Londres: 
1998) , p. 50. 

16 K. J. Conant, The Early Architectural 
HistOI)' o/ the Cathedral o/ Santiago de 
Compostela (Cambridge: Ha1vard 
University Press, 1926) , p. 16. 

17 B. F. Reilly, The Kingdom o/ León
Castille umler King Alfonso VI, 
1065-1109 (Princeton: Princeton 
University Press, 1988) , p. 84. F. López 
Alsina, La ciudad de Santiago de 
Compostela en la alta Edad Media 
(Santiago de Compostela: Concello de 
Santiago, 1988), pp. 410-1. S. Moraleja, 
«The Codex Calú::tinus asan Art
Historical Source», en A. Stones e 
J. \Xfilliams (eds.), The Codex CalL«tinus 
and the Shrine o/ St. James (Tübingen: 
G. Narr, 1992) , pp. 211-3 . 

18 A. López Ferreiro, Historia de la Santa 
A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
vol. 3:11 (Santiago de Compostela: 
Seminario Conciliar de Santiago, 
1898-1911) , ap. I, p. 4. 

19 The Early Architectural E-listory o/ the 
Catedral o/ Santiago de Compostela .. . 
op. cit. , p. 21. 

estreita para o grupo, é completamente posible que as similitudes xurdisen 

a partir dos contactos entre as persoas encargadas de promover os santuarios de 

peregrinación e os seus arquitectos. Aínda que sabemos moi pouco de como se 

transmitían os coñecementos sobre construción na época, é moi difícil imaxinar que 

os arquitectos puidesen dominar a súa profesión sen traballar nalgún monumento 

notable ou visitalo, e que os ambiciosos prelados desexosos de erixir un templo 

monumental nos santuarios de peregrinación, e que contaban cos medios para 

levalo a cabo, non intentasen pescudar qué era o que estaba a suceder nese sentido. 

O período final do século XI foi un momento de auxe das viaxes e os intercambios 

culturais. Se o acto devoto da peregrinación non pode explicar de seu dun modo 

directo a Escola de Peregrinación, a ambición e prosperídade que aquel alentou 

si que resultaron indispensables. A conclusión de Conant é que: «Although there 

are many French churches which resemble [the Pilgrimage churches] in more ways 

than one, their similarities are so great that they deserve to be treated as a group by 

themselves [ ... ] We may say surely that the Pilgrimage type represents the ideal of a 

group o/ highly instructed, Jorward looking churchmen who had great means at their 

disposal» 16
• 

En Santiago, os medios para erixir un templo monumental que para un 

peregrino xustificase a súa ardua viaxe foron proporcionados pola doazón de 

Afonso VI en 1075 grazas aos impostas que recadou en Granada17
. A Concordia, 

de 1077, un acordo necesario debido á prevista localización da nova basílica nunha 

zona controlada polo mosteíro de Antealtares, constituíu en si mesmo un símbolo 

de progreso, aínda que tamén apunta ao feíto de que os monxes de Antealtares 

xa foran abrigados a erixir un novo templo18
. Este marco temporal implica que o 

proxecto fora elixido pola administración do bispo Diego Peláez. O interrogante 

que se presenta é o de atribuír a responsabilidade da ornamentación do templo, un 

aspecto cun interese considerable dado o extraordinario grao en que se explotou 

n~s fachadas da nova basílica o renacido medio da escultura. Sabemos que, a paÚir 

da necesidade de recolocar en 1077 o mosteiro de Antealtares -o custodio orixinal 

do culto á tumba- e da finalización da fachada Oeste máis adiante no século XII, 

o progreso das obras seguía a dirección de Leste a Oeste. En 1088 foi deposto 

Diego Peláez. Que parte da construción se levantou nun período pouco máis 

extenso que os dez anos do seu cargo? 

Tanto o tamaño enorme do templo como a írregularidade dun enclave <litado 

pola localización da tumba do Apóstolo poderían significar que se dedicou uri 
espazo de tempo ben extenso aos alicerces . Non é probable que a partida do bispo 

significase que os contratos de materiais e canteíros fosen anulados, ou que os 

canteiros marchasen. De non termos a constancia de que Peláez se fora, os avances 

producidos pareceríannos normaís. Conant advertiu de feíto na edificación <leste 

templo un cambio que, na súa opinión, podería estar relacionado coa marcha 

do bis.po. Observouno no punto en que comezaban as coxías máis ao oeste do 

deambulatorio19
. Non obstante, Serafín Moraleja subliñou que estas últimas coxías, 

situadas inmediatamente despois das capelas de Santa Fe e Santo André, eran máis 

longas que as precedentes e, polo tanto, requírían unha elevación diferente, con 
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arcos máis altos, ao nivel da tribuna. Minimizou os cambios observados por Conant 

como sinais de ruptura no deseño ou na supervisión, considerándoos cambios 

relacionados organicamente co progreso das obras20
. Moraleja dotou de máis 

relevancia o cambio na ornamentación a fin de distinguir <lúas fases. Deste xeito, 

a primeira fase estaría limitada ás tres capelas do deambulatorio máis ao oeste 

e ás paredes inmediatamente adxacentes, sen que exista implicación ningunha 

das plantas superiores21
• Os capiteis da primeira fase debíanselles a canteiros 

provenientes de Auvernia, Conques e Toulouse22
, así como a escultores 

identificados con lugares máis ao leste do Camiño, en especial Jaca e Frómista. 

Conques e Toulouse seguirían sendo importantes puntos de orixe de escultores que 

habían de contribuír ao embelecemento da catedral, aínda que con versións máis 

avanzadas dos seus estilos, un cambio quizais relacionado coa chegada de canteiros 

liberados pola finalización das obras nos seus lugares de procedencia. Ambos os 

Diegos eran partidarios da orientación francófila de Fernando I de León e do seu 

fillo Afonso VI. Pero Xelmírez empapouse xa dende unha idade temperá dun 

ambiente cultural afrancesado, e pasou varios anos da súa mocidade na corte de 

Afonso, en León, cando Agnes de Aquitania era a súa raíña23
. Os dous Diegos de 

Galicia tamén estaban vinculados pola amizade con Pedro de Rodez, Bispo de 

Pamplona (1083-1115). Esta relación tivo as súas consecuencias na confianza 

depositada de maneira constante en obradoiros de Conques e Toulouse24
. 

Habitualmente, a designación de Xelmírez como bispo en 1100 utilizouse 

para separar <lúas etapas de construción25
, aínda que non resulta sinxelo desentrañar 

o papel dos dous bispos. Resulta moi difícil atribuír unha responsabilidade con 

certeza, non só polo progreso regular das obras, senón tamén polo feíto de que 

Xelmírez xa estaba vinculado á Catedral e a postos de responsabilidade aínda antes 

de chegar a ser bispo. Seu pai foi un dos lugartenentes de Peláez, e o fillo fora 

educado por Peláez e nomeado membro do Cabido da Catedral. Malia a súa 
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Nave central [vista interior] 
Ca. 1030-1110 
lgrexa da abadía de Sainte-Foy 
de Conques, Aveyron 

Nave central [vista interior] 
Ca. 1070-1300 
Basílica de Saint-Sernin de Toulouse, 
Alto Carona 

20 «Notas para una revisión crítica de 
la obra de K. J. Conant» ... op. cit., 
pp. 224-6. 

21 Ibídem, p. 226. 
22 Ibídem, pp. 227, 235, n. 22. 
23 B. F. Reilly, «Santiago and Saint Denis: 

The French Presence in Eleventh
Century Spain», Catholic Historical 
Review, 54 (Baltimore: 1968), p. 471. 
Íd. «Count Raimundo of Burgundy and 
French Influence in León-Castilla 
(1087-1107)», en J. A. Harris y T. 
Martin (eds.), Church, State, Vellum, 
and Stone: Ersays on Medieval Spain in 
Honor o/ ]ohn Williams (Boscon: Brill, 
2005), pp. 94- 8, 107-8. 

24 J. Williams, «¿Arquitectura del Camino 
de Santiago?», Quintana, 7 (Santiago 
de Compostela: 2008), pp. 157-77. 

25 «Santiago and Saint Denis: The French 
Presence in Eleventh-Century Spain» ... 
op. cit. , p. 481. 



26 Ibídem, pp. 471-7. 
27 F. Salet, La Madelei11e de \léze/11y 

(Melun : Librarie cl 'Argences, 1948), 
p. 87. 

28 E-lútorin Co111postcln11a, trad. E. Falque 
Rey (Mad rid: Akal, 1994), p. 107. 

mocidade, Xelmírez chegaría a ser chanceler e secretario de Raimundo de Borgoña 

despois de que este fose nomeado Conde de Galicia en 1087, e tamén chegou a ser 

administrador da diocese en 109026
. As capelas do deambulatorio inauguráronse en 

1105, isto é, dezasete anos despois da partida de Peláez. Resulta razoable daquela 

atribuír isto a un baleiro imposto polo exilio de Peláez? Ou ben a un avance normal 

das obras que viu como a construción alcanzou o nivel dos capiteis unicamente 

despois de que Xelmírez estivese ao cargo? 

A Catedral de Xelmírez como martyrium 

A 
índa que non resulta posible establecer de xeito concluínte o ritmo ao 

que avanzaban as obras, do que non existe ningunha dúbida é da 

responsabilidade de Xelmírez na incorporación da súa parte máis 

importante, a tumba do Apóstolo, que constituía o centro do culto. O papel das 

igrexas como martyria foi o galvanizador da aparición no século XI dun novo estilo 

de igrexa monumental que requiría unha nova etiqueta estilística, «Románico». 

Non obstante, é un feíto un tanto anómalo que, namentres as igrexas de Europa 

procuraban capitalizar a súa función como custodios do culto, os restos sacros que 

xustificaban as súas pretensións puidesen chegar a ser eclipsados polo seu marco 

monumental, un marco que o crecente número de peregrinos facía atractivo e, grazas 

ás súas devotas ofrendas, posible. Vézelay ofrécenos un exemplo da mentalidade dos 

prelados da época. A mediados do século XI, aproximadamente, un milagre atribuído 

á Madalena canta que o abade Geoffrey de Vézelay planeaba demoler a venerable 

cripta que cantiña o carpo de Santa María para erixir unha tumba máis suntuosa, e 

que foi a aparición dunha escuridade terrible o que o detivo27
. Cando Diego Xelmírez 

decidiu que a modesta aparencia do altar e a ¿ripta do apóstolo Santiago non estaban 

á altura do glorioso papel que se lles asignara, o propio santo non o puido deter, 

aínda que os seus cóengos o intentaron. E fracasaron . 
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«El mencionado obispo [Xelmírez], vehementemente preocupado por aumentar la 

honra de su iglesia, puesto que el ara, ya engrandecida por segunda vez, no era acorde 

con tan gran Apóstol, consideró con piadoso reflexión que debía ampliarse el altar del 

Apóstol. Por ello, y fo rtalecido por el prudente consejo de hombres religiosos, anunció 

al cabido de los canónigos, quienes en relación a este asunto oponían fuerte resistencia, 

que iba a destruir aquel habitáculo, construido por los discípulos de este Apóstol tan 

grande como el mausoleo inferior, en donde sabemos sin ningún duda que se encierran 

los sagrados restos del Santo A póstol. Muchos aseguraban que de ninguna mane;a debía 

ser destruida aquella obra edificada por las manos de tales hombres, aunque fue ruda y 

deforme [. .. ] Pero él, armado como valeroso guerrero con el impenetrable escudo de su 

piadosa consideración [ ... ] destruyó por completo el mencionado habitáculo y agrandó 

por todas partes, según convenía, el pequeiio altar que había existido desde el prinápio, 

cubriéndolo con una tercera piedra admirable. Alrededor este altar, transcurrido un 

breve espacio de tiempo, empezó admirablemente y más admirablemente terminó un 

frontal de plata [. .. ] También se encargó de reconstruir de forma lisa y perfectamente 

decorado el pavimento y las gradas por las que se sube al altar. Además, por deferencia 

ofreció a la admiración humana un baldaquino que ordenóacer en honor del altar del 

Apóstol, de oro y plata con variado y conveniente artzficio»28
. 



Resulta comprensible a necesidade de Xelmírez de remodelar o Altar Maior da súa 

catedral ao erixirse a nova basílica sobre a precedente. As visitas de Xelmírez a 

lugares coma Cluny en Francia farían imperativa a necesidade dun retablo, do 

mesmo xeito que o baldaquino había de reflectir o seu desexo de emular a Roma. 

O que a un estudante moderno lle sorprendería por impensable desta empresa 

é que implicaba o selado da tumba do Apóstolo; a posibilidade de contar cun 

escenario máis digno para a liturxia do culto prevaleceu sobre a existencia dunha 

estrutura humilde, aínda que antiga. Para o bispo, a propia Catedral era de feíto 

a tumba ou relicario do Apóstolo. Nunha época coma a nosa, na que se tende a 

valorar máis a evidencia material que a mera fe, o acceso á presenza da estrutura 

dunha tumba antiga debería gdrantir iq,ue esta estivese exposta de modo ben visible 

como refutación para os escépticos. De feíto, durante séculas negouse o acceso 

de peregrinos e curiosos aos venerables muros que, segundo a tradición, acollían 

os restos de Santiago29
• O acceso foi posible unicamente despois de que o cardeal 

arcebispo de Santiago, Miguel Payá y Rico, Hes solicitase en 1878 aos cóengos 

Antonio López F erreiro e José Labín Cabello que determinasen a localización 

da tumba. O resultado foi a cripta-tumba deseñada por López Ferreiro , onde 

os peregrinos poden descender por unha escaleira curta que conduce do 

deambulatorio a un pasadizo que permite a visión dunha capela neomedieval 

situada por debaixo do Altar Maior. 

Un dos enigmas da historia <leste lugar é a maneira en que se explorou 

orixinariamente a tumba. A estrutura descuberta en 1879 non clarificaba este 

aspecto. De feíto, a súa verdadeira configuración sería ignorada, pasto que os 

historiadores buscaron resolver o problema da súa adaptación ás igrexas que foron 

construídas sobre ela. López Ferreiro atopou paredes de cantería que conformaban 

unha estrutura rectangular. As paredes graníticas de cantería desta estrutura tiñan 

unhas medidas exteriores de 8,10 metros Norte-Sur e 8,26 Leste-Oeste. O grosor

destas paredes variaba entre 64 e 50 centímetros, e elevábanse do leito dende tan 

só 1,20 metros na esquina nordés ata 1,75 metros no suroeste. «Inscrito dentro» 

<leste rectángulo, por usar a descrición de López Ferreiro30
, atopábase outro recinto 

amurallado, pegado ao centro do muro oeste. Polo exterior, as súas medidas eran 

6,4 metros Leste-Oeste por 4,69 Norte-Sur. Unha parede de pedra dividía este 

recinto interior nunha zona leste e outra oeste. A cámara oeste estaba á súa vez 

subdividida: no nivel superior, muros de ladrillo de 20 centímetros de espesor 

e 45 centímetros de altura separaban loculi duns 2 metros de lonxitude e 

45 centímetros de anchura a cada lado; é dicir, unhas medidas que se poden 

corresponder perfectamente cun enterramento humano. Foi a lóxica o que 

conduciu á súa identificación como tumbas . 

López Ferreiro interpretou a súa descuberta como o piso de cimentación 

dunha tumba do século I parecida aos monumentos funerarios veciños a 

Xerusalén31
. A súa única planta por riba da superficie non lograría sobrevivir ao 

paso do tempo. Non se atoparon vasillas funerarias, pero os primeiros informes 

baseados no coñecemento das escavacións apuntan á suposición inicial de que 

Santiago foi enterrado entre os discípulos que ocupaban <lúas tumbas de ladrillo 
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ARQUITECTURA 33 
znron ;\ cons truirse nlgunos pcquc11os templos , como el 
que levantó d Após tol Santingo en lns mftrg cncs del 
Ebro, y el oratorio que los disclpulos de este Apóstol 
cdificnron sobre su sepulcro (fig. 31). A mediados <lcl si
g lo lll, bajo el cmpcrndor F iiipo (•), debieron construi rse 
algunas iglesias nomblcs , como la que erigió S. C111i xto, 
dedicada á Ntnt. S ci'l.ora, al otro Indo del Tibc:r, e n Roma, 
y In c~ificndn por S. Crcgorlo Taumaturgo . 

Fi¡! ~ 1 . 

Pero entre los monumentos m¡\s notnblcs y. m;\s dig · 
nos de estudio de esta época deben enumerarse las Ca· 
tacumbas y, en particular, ljtS ele Roma. . 

Son las Catacumbas ciertos corrcclorcs subtcrr;\. 
neos, que pueden tener dh•crsos objetos , pero que los 

(• ¡ De u 1c Empc r;;idar refiere E11scbi 11 (// is f. f.'det. lib. VI. C•p. 34>1 r¡uc, 
halHnf!mccn An1ioqufa,lavi¡;:1;• dc ln l'a1é11a dcl atio 1>1, y •1ucricndor.:i.ni· 
drar pera.onalmcruc, en la igluia, de !u oudonca de lm lic lc1, no K lo con. 
sintió el Obiiipa de di.: ha dud.:i. d, S. ll.i t.-llu, mlentr:u no hicic1c b exorno/o· 
¡;t1(1 (co11fc11'ln) 7 oc::11pase e1 111¡;uq11 e corre1pomil.:i.il[01 penitcn1u .. 

3 

Planimetría da tumba do apóstolo 
Santiago [Lecciones de arqueología 
sagrada. Santiago de Compostela: 
Seminario Conciliar Central 
Compostelano, p. 33,/ig. 3 1] 
A ntonio López Ferreiro 
1889 

29 Para o descoñecemento do tipo e 
localización exacta da tumba, e para os 
intentos de proporcionar substitu tos, v. 
J. Williams, «The Tomb of Sr. James: the 
View from the Other Side», en S. Barton 
e P. Linehan (eds.), Cron~ Crescent ancl 
Conversion: Stuclies on Medieval Spatit 
ancl Christenclom in Memory o/ Richard 
Fletcher (Leiden: Brill, 2008), pp. 175-91. 
M. Taín, «Prolegómentos de una 
excavación en tiempos del canónigo José 
de Vega y Verdugo», Gaya, 324 (Madrid, 
2008), pp. 200-16. 

30 Historia ele la Santa A. M. Iglesia ele 
Santiago ele Compostela ... op. cit., 
vol. 1:11, p. 299. 

31 Íd., Altar y cripta del Apóstol Santiago, 
reseiía histórica desde su origen hasta 
nuestros días (Santiago de Compostela: 
Seminario Concil iar Centra l, 1891). Íd., 
El Pórtico de la Gloria, Platerías y el 
primitivo altar mayor ele la Catedral de 
Santiago (Santiago de Compostela: 
Seminario Conciliar Central, 1893 ; 2" ed. 
Vigo: Pico Sacro, 1975 ), pp. 126- 7. 



Sección L--0 da basílica de Afonso III 
[Exploraciones arqueológicas en 
torno al sepulcro del Apóstol 
Santiago. Santiago de Compostela: 
Cabido da Catedral de Santiago de 
Compostela, p. 264, fig. 60) 
José Guerra Campos 
1982 

32 J. M. Fcrnándcz e F. F reire, 
Santiago jcmsalén, Ro111a. Dir1rio 
de una percgrinr1ción r1 csto.1· y otros 
Santos Lugares (Santiago de 
Composte la: Seminario Conciliar 
Centrnl , 1880), debuxo p. 51. A. 
Fern ández-Guerra e F. Fitn [1880], 
Recuerdos de 1111 viaje r1 Sr111tiago de 
Galicia (A Coruña: Librería Arenas, 
1993), plano p. 70.J. Guerra 
Campos, Explomciones 
Arqueológicas e11 tomo al sepulcro 
del Apóstol Santiago (Burgos: 
Ediciones Aldecoa, 1982), fig. 27. 
D . Bartolini, Apuntes biográficos de 
Sa11tiago Apóstol el Mayor (Roma: 
Tipografía Vaticana, 1885), plano. 
Exploraciones Arqueológicas en 
tomo al sepulcro del Apóstol 
Santiago ... op. cit., fig. 28. 

33 M. Caamaño Gesto e.J. Su¡írez, 
«Santiago antes de Santiago», en 
E. Portela (ed.), Historia de la 
ciudad de Santiago de Compostela 
(Santiago de Compostela: 
Consorcio de Santiago, 2003), 
pp. 31-2. 

34 La ciudad de Santiago de 
Co111postela en la alta Edad Media ... 
op. cit ., pp. 121-7, 187-8, 307-8. 
López Alsina rexeitou loxicamente 
a interpretación habitual de León 
como un Papa dese nome, 
identifidndoo co patriarca 
de Xerusalén na narración, 
obviamente fabulosa, do traslado 
do carpo de Santiago a Galicia 
polos seus di cípulos. 

35 M. Chamoso Lamas, «Excavaciones 
arqueológicas en la Catedral de 
Santiago», Co111postel!an11111, 1 
(Santiago de Compostela: 1956), 
pp. 69-70, 807-9. 

36 Ibídem, pp. 193ss. 
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no lado oeste da estrutura32
• No entanto, e dado que uns fragmentos de piso 

de mosaico na cámara leste revelaban a súa maior dignidade, López Ferreiro 

finalmente situou o enterramento de Santiago alí. E pasto que o reducido tamaño 

desta cámara non permitía situar á vez o altar e o sarcófago, chegou á conclusión 

de que Santiago debía de estar enterrado no chan da metade leste, nunha tumba 

que despois foi cuberta con laxas de mármore que, pola súa banda, soportaban 

un altar por encima do carpo. 

As dúas tumbas de ladrillo da metade oeste do recinto evidentemente non 

forman parte da estrutura orixinaria, xa que se atopan sobre un piso anterior33
• 

O feíto de que existan dúas tumbas ten certas repercusións paú a historia tradicional 

do traslado e enterramento de Santiago. A primeira explicación, e en realidade 

a única, para o feíto sorprendente de que un-apóstolo que padeceu martirio en 

Xerusalén no ano 44 d.C. fose .enterrado en Galicia, proporcionouna a coñecida 

como Epístola Leonis. Foi datada de modo plausible, se non unánime; no século IX-; 

é dicir, pouco despois da· descuberta da propia tumba contra o ano 83034
. Pasto que 

as dúas tumbas de ladrillo -presumiblemente as ocupadas polos discípulos que 

quedaron con Santiago despois de que os outros tornasen a Xerusalén para _informar 

dos sucesos-, estaban preto da superficie da «tumba», resulta desconcertante que 

na primeira redacción da carta houbese tres discípulos, non dous, que permaneceron 

como custodios da tumba. O que implica que a tumba non se atopaba exposta. 

Chamoso Lamas, o escavador da Catedral nos traballos de 1946-1959, creu 

observar diferenzas abandas entre a cantería dos muros exteriores e os que pechaban 

o recinto interior como para xustificar que se puidesen datar os muros exteriores 

nunha data máis tardía, no século IX35
. José Guerra Campos, o experto en todo 

aquilo que tiña que ver coa tumba do Apóstolo e co seu contexto histórico e material, 

adoptou esta interpretación dos muros exteriores transformados na parte inferior 

dun n~uro absidal levantado no século IX co fin de acoller a tumba. Isto lévanos a 

concluír que as basílicas erixidas no século IX tiñan un santuario que cantiña a tumba, 

aínda que con corredores exteriores que permitían aos peregrinos e demais persoas 

chegaren alía través dunhas escaleiras no lado leste para subir a unha capela36
. A súa 
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reconstrución era contraria á suposición de López Ferreiro de que só había unha 

planta por riba do chan, e xustificábase por unha proba literaria como era a cita 

mencionada anteriormente na Historia Compostellana, segundo a cal Xelmírez 

eliminara «o habitáculo, construído polos discípulos deste Apóstolo». E isto requiría 

ademais que Guerra Campos revisase o estado da estrutura mencionada por López 

Ferreiro, supoñendo que había aberturas nos espazos situados entre as paredes que 

lles farían desempeñar a función dunha especie de deambulatorio. 

Á vista disto, a reconstrución de Guerra Campos parece moi improbable. 

A conservación da segunda planta do século I resulta problemática, pero aínda é máis 

debatible a funcionalidade dunha capela superior que medía aproximadamente 

3 por 4 metros e á que se chegaba por uns chanzas de máis de medio metro de altura. 

Abundando máis niso, a localización da tumba dentro dunha ábsida pertencente 

á igrexa de Santiago ignora o feíto de que no momento da fundación do lugar por 

parte de Afonso II se lles encomendaron as funcións de servizo á tumba aos monxes 

de Antealtares, cuxa igrexa estaba situada no lado leste da tumba. E constitúe 

unha obxección aínda máis seria o feíto de que a parede exterior leste da estrutura 

descuberta por López Ferreiro, a que debía soportar a parede leste da ábsida de 

Guerra Campos, non parece ter unha orixe medieval ou antiga37
• Antes que ser 

unha capela por riba da tumba, o espazo superior debería permitir á igrexa de 

San Salvador de Antealtares e á de Santiago compartir o sepulcro. Na miña opinión, 

o habitaculum sería a parte de Antealtares que acollía a tumba, unha especie de 

contra-ábsida38
• A tumba da catedral de Xelmírez seguramente non era un lugar 

que pagase a pena contemplar, ao contrario do que sucede na actualidade grazas 

á reforma da estrutura emprendida por López Ferreiro. Non obstante, a fachada 

da parede oeste podería ser visible en parte para calquera que se atopase na basílica 

de Santiago e, como veremos, quizais tamén a parede leste da cámara interior, 

a que López Ferreiro sinalou como localización da tumba. 
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Coa construción da nova igrexa xa non había necesidade de pensar en 

compartir a tumba con Antealtares, xa que en 1077 o mosteiro lle cedera a área da 

tumba á nova catedraP9
• Xelmírez deseñou, coma se fose unha compensación por 

acoller a tumba, una con/essio que permitiría, aparentemente, o acceso á parede 

leste da cámara interior. 

«Y después de construir el altar según hemos referido anteriormente, puesto que estaba 
abierto a los ojos humanos por todas partes, no quedaba ningún sitio oculto en el que 
los fieles satisficieran los deseos de orar en privado [. .. ] Por lo cual empezó el obispo a 
insistir en este pensamiento dentro del albergue de su mente y a desear ardientemente 
con una solicitud infatigable hacer una confesión en el altar. Y ciertamente se ve qué 
grande y de qué manera construyó esta confesión por debajo de las columnas del altar 
que sostienen el baldaquino, cuando ofrece feliz paso a los que entran»4º. 

Non podemos saber se isto foi en compensación por bloquear o acceso á tumba, posto 

que ignoramos en que medida a tumba se viu hospedada polas igrexas prerrománicas. 

O cambio na narración da Historia Compostellana no número de discípulos enterrados 

con Santiago, de tres a dous, pode significar que, por primeira vez, as dúas tumbas de 

ladrillo quedaron expostas debido á remodelación da zona. Con todo, a con/essio está 

expresamente vinculada ao desexo de facilitar un lugar relativamente apartado para a -

oración. A súa identidade como capela antes que como medio de contacto físico coa 

tumba parece confirmarse polo feíto de que o espazo dentro do hemiciclo acollía 

aparentemente o altar de Santa María Madalena41
. De acordo coa Historia 

Com,postellana, á con/essio entrábase por entre as columnas traseiras do baldaquino do 

altar. De que permitía o acceso á parede leste da tumba dá fe a superficie afumada da 

parede -debido quizais á utilización no lugar de velas-42
. E isto tamén confirma o 

feíto, sinalado anteriormente, de que o lado leste da cámara e tumba interiores non 

quedou illado por unha parede oriental exterior ata máis adiante. 

Como vimos, esa entrada estaba situada, de acordo coa Historia 'Compostellana, 

«Quam equidem con/essionem infra duas altaris columnas, que ciborium sustinent ... 

[por debaixo das columnas do altar que sosteñen o baldaquino]». Como destacara 

Conant, esa localización é «moi estraña»43
• Non obstante, se baldaquino facía 

referencia á bóveda sobre a Capela Maior, un uso para este termo que Gervase de 

Canterbury utilizou uns anos máis tarde44
, e ás dúas columnas centrais da galería do 

deambulatorio -o lugar en que Conant situaba chanzas-, daquela existiría un plan 

lóxico. Esta lóxica podería ser aínda maior no caso de que o tránsito dos peregrinos 

desexosos de orar ante a parede da tumba se organizase arredor dunha entrada e unha 

saída, portas no extremos norte e sur dos corredores que flanqueaban a tumba, os 

lugares nos que López Ferreiro decidiu situar as entradas na súa reconstrución45
• 

No referido á propia tumba, tras a réforma de Xelmírez, a «Guía do 

peregrino» proporciona este retrato: 
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«En la referida y venerable catedral yace honoríficamente según se dice el venerado 
cuerpo de Santiago, guardado en un arca de mármol, en un excelente sepulcro abovedado, 
trabajado admirablemente y de conveniente amplitud, bajo el altár mayor»46

• 



Conant considerou esta descrición imaxinaria, e tiña boas razóns para iso. Tanto a 

idea dunha tumba en forma de «arca de mármore» como a súa localización dentro 

dun «sepulcro abovedado» estaban baseadas na tradición, e non na visión. A partir 

da primeira propagación da noticia do enterramento de Santiago, entre outras en 

De Ortu et Obitu Patrum, atribuída a Isidoro de Sevilla, situouse a tumba de 

Santiago en Acha Marmarica. Nun intento por dotar de sentido a esta enigmática 

localización, Acha Marmarica foi convertida no equivalente dun sarcófago de 

mármore, de arca ou de tumba abovedada47
. Ambas as interpretacións aparecen na 

pasaxe citada. Aproximadamente no período en que foi escrito o Códice Calixtino, 

unha miniatura baseada nesta parte da tradición representaba unha cripta 

abovedada que acollía tres sarcófagos48
. Non resulta posible conciliar esta coa 

estrutura descuberta por López Ferreiro, pero serviu como modelo para as criptas 

proxectadas tras esta descuberta. 

Como mecenas que era, Xelmírez rivalizou co abade Suger de Saint Denis, 

lugar en que se atopaban o panteón da monarquía francesa e o sepulcro do 

apóstolo de Francia. O escenario en que se encontraba Suger era unha cidade que 

moitos considerarían o corazón de Europa, en canto que o de Xelmírez era un lugar 

no límite máis remoto dese mundo, Finis Terrae. Quizais Suger puido ser o 

precursor do estilo gótico na arquitectura, pero Xelmírez logrou a perfección do 

románico. El, grazas a unha combinación de intelixencia e xenio emprendedor, 

procurou que Compostela se convertese nun fogar sobranceiro para un apóstolo 

privilexiado, un lugar tan digno de recibir peregrinos doutros países como podían 

selo Roma ou Xerusalén. A outro nivel, este simbólico, asentou aquí o extremo 

occidental do arco ecuménico que, con centro en Roma, se estendía polo Leste ata 

a tumba do irmán de Santiago en Éfeso. Como membro da nova España ibérica, 

Xelmírez acolleu debo grao as correntes culturais que proviñan do Norte, aínda 

que non o fixo simplemente a modo de receptor pasivo dos grandes experimentos 

realizados noutros lugares, senón como alguén que foi consciente das posibilidades 

que estes lle ofrecían na súa procura por levar adiante o seu apostolado. Tirou 

partido das habilidades dos canteiros de alén dos Pireneos, e os plans didácticos 

pensados para as fachadas da súa igrexa explotaron as posibilidades da nova 

escultura en relevo ata un nivel difícilmente concibible noutros lugares naquela 

época49
• A súa foi unha idea extraordinaria, que segue a ser perfectamente válida 

na actualidade. 
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Klaus Herbers O Códice Calixtino. 
O libro da igrexa compostelá 

Pódese considerar o Líber Sancti]acobi un dossier haxiográfico suxeito á norma? 

Contido, estmtura, finalidade 

E 
n tempos do arcebispo Diego Xelmírez as peregrinacións acadaron 

o seu primeiro apoxeo. Novas concepcións do culto aparecen reflectidas, 

a mediados do século XII, non só na historia da diocese -a Historia 

Compostellana- senón, sobre todo, nun dossier haxiográfico de moi novo cuño. 

A miúdo consúltase este libro como fonte de primeira categoría para as sendas 

de peregrinación tanto españolas como francesas. No entanto, trátase dunha obra que 

compendia e reelabora as máis diversas tradicións sobre o apóstolo Santiago. Polo 

xeral, hoxe denomínase, seguindo unha edición erudita, Liber Sancti J acobi [Libro 

de Santiago], aínda que no colofón a topamos outro nome: alí aparece simplemente 

Jacobus como título. Debido ao feíto de que a redacción da carta introdutoria e 

dalgúns outros fragmentos se lle veu adxudicando ao papa Calisto II (1119-1124), 

quen lexitima as liñas subseguintes e recomenda a súa lectura e uso, o manuscrito 

conservado no arquivo da Catedral de Compostela tamén se veu denominando en 

ocasións Codex Calixtinus. É probable que este antigo manuscrito se redactase en 

Santiago a 1)1.ediados do século XII, aínda que algunhas das súas partes e redaccións 

previas puideron concibirse nun momento anterior noutros lugares , coma por 

exemplo Francia. Verbo disto, as discusións entre os entendidos na materia 

continúan, pois a tese que defende unha procedencia cluniacense ou a que avoga 

por unha orixe borgoñona-poitevina aínda non se desbotaron por completo. 

O Libro de Santiago apártase claramente do que é usual atapar no resto dos 

Libelli haxiográficos. Consta de cinco partes -ou libros- e cada unha delas trata 

un tema distinto. Só a Passio engadida ao Libro I, a Translatio do Libro III, coa 

historia do traslado dos restos mortais dende Palestina a España, e a relación dos 

milagres do Libro II poden considerarse sensu stricto elementos de base dunha 

vida de santos canónica. Mais, en conxunto, outras pas.axes reciben unha maior 

extensión. O Libro de Santiago ofrécenos, ao lado destes dous libros, outra parte 

onde se detalla moi coidadosamente a conversión do culto en sermón e liturxia 

(Libro I). Ademais, atopamos no Libro IV un relato supostamente redactado polo 

arcebispo Turpin de Reims -por isa a miúdo se coñece como «Historia Turpini» 

ou «Pseudo-Turpin»-, quen acompañara a Carlomagno na súa viaxe a España 

e agora caracteriza o soberano carolinxio como, entre outras cqusas, combatente 

contra os mauros e peregrino de Santiago. 
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O Liber Sancti Jacobi prescinde dun apéndice e a compilación péchase 

cunha parte que se veu consideqndo, polo xeral, unha das máis antigas guías 

de peregrinación de Europa (Libro V). Grazas aos capítulos dedicados á liturxia 

revalorizáronse as diferentes festividades do Apóstolo: o día de Santiago, que a 

liturxia romana celebraba o 25 de xullo xunto coa tradicional oitava das festividades 

solemnes -isto é, o conxunto de oito días festivos que seguen a unha festividade 

real-; a denominada festa da Translación do 30 de decembro (incluso con 

pro postas litúrxicas para unha oitava), e algunhas outras festas máis atópanse aquí 

documentadas con sermóns, misas e oficios. O Libro IV e o Libro V ocúpanse menos 

do tempo e as subdivisións do ano e máis do espazo, pois fálannos de como se 

trasladou Carlomagno a España e Compostela, e de por qué camiños e en qué forma 

podían alcanzar a súa meta os peregrinos. Non parece que os romeiros á tumba de 

Santiago levasen este libriño na súa equipaxe de man, segundo se pode desprender 

non só da súa difusión senón tamén da extensión da capacidade lectora naquel 

tempo. É certo que as descricións parecen estar baseadas en parte en experiencias 

concretas, non obstante, en conxunto responden máis ben a un forte empeño por 

contar como se imaxinaba -incluso como se desexaba que fose- a peregrinación 

a Santiago. Tomando como punto de partida determinados aspectos da lexitimación 

papal, que nos deixarán situar a compilación na época de Diego Xelmírez (Libro II), 

deberemos pasar a tratar diversas cuestións relacionadas co camiño de peregrinación 

(Libro IV), para lago discutir o significado que a compilación tivo na Idade Media 

tendo en con ta a súa difusión e recepción (Libro V). 

A lexitimación papal 

U 
nha mirada xeral ao conxunto da obra mostra o importante que era 

a lexitimación papal para asegurar a súa autenticidade. Nunha carta 

introdutoria -parece ser que do papa Calisto II- este Papa, que lles dera 

un gran pulo a Diego Xelmírez e á súa igrexa ao elevar a Compostela á categoría de 

arcebispado, imprime carácter á xénese do Codex e lexitímao. Reproducimos aquí 

as pasaxes m1cia1s: 

«Comeza a carta do Santo Papa Calisto 

Carta introdutoria de Calisto II: 

Calisto Bispo, servo dos servos de Deus, á moi venerable comunidade da basílica 
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l Liber Sn11cti lncobi Codex Cnlixti1111s, 
trad. A. Moralejo, C. Torres e J. Feo 
(Santiago de Compostela: Instituto 
Padre Sarmiento de Es tudios Gallegos, 
195 1; reed. fac. Santiago de Compostela: 
CSIC- Centro Superior de lnvestigacións 
Científicas, 1999) , pp. 1-2. 

cluniacense, sé da súa elección apostólica, e aos ilustrísimos señores Guillerme, 

Patriarca de Xerusalén, e Diego, Arcebispo de Compostela, e a todos os fieis saúde 

e beizón apostólica en Cristo. Como en ningunha parte do mundo poden acharse 

homes máis excelentes ca vós en dignidade e honra, á vosa paternidade envío este 

códice de Santiago para que se puiderdes achar nel algo que deba corrixirse, 

eméndeo a vosa autoridade con dilixencia por amor do Apóstolo. 

Pois en verdade pasei innumerables angustias por este códice. En canto era escolar, 

amando o Apóstolo dende a nenez, ao percorrer por espazo de catorce anos terras 

e rexións estranxeiras todo o que acerca del atopaba escrito copiábao con dilixencia 

nunhas poucas follas ásperas e ruíns, a fin de expoñelo nun volume para que os 

amantes de Santiago atopasen máis a man e reunido o que cómpre ler nos días 

festivos . Oh admirable fortuna! Caín en poder de ladróns e desposuído de todo só 

me quedou o manuscrito. Fun encerrado en prisións e perdida toda a miña facenda, 

só me quedou o manuscrito. En mares de fondas augas naufraguei moitas veces e 

estiven a piques de morrer, e ao saír eu saíu o manuscrito sen se derramar [ ... ]»1
• 

Nas pasaxes seguintes o autor describe a historia calamitatum que sufriu o libro, 

e ademais explica sobre todo a liturxia e os milagres de Santiago. Tomando como 

punto de partida esta carta, é posible supoñer que na orixe do Códice existían 

soamente os dous primeiros libros, aos cales selles engadiron os outros nun 

momento posterior. 

A lexitimación papal sublíñase coas seguintes introducións -de cada libro. 

Hai limiares do papa Calisto no «Libro dos Milagres», o «Libro da Translación» 

e na «Guía do peregrino». Falta soamente unha introdución papal no 

«Pseudo-Turpin», pois neste, o propio arcebispo Turpin preséntase como autor 

deste libro. A introdución máis breve atópase ao comezo da «Guía» e chámase 

simplemente <<Árgumentum», namentres que as introducións dos libros II e III 

son máis extensas. Non quero analizar o contido destas cartas, pero xa a primeira 

vista parece ben claro que, sobre todo, os libros I a III contan cunha forte 

lexitimación suplementaria papal, sempre para corroborar a súa autenticidade. 

Esta lexitimación aparece aínda máis forre, se analizamos os capítulos 

respectivos dos libros. Nos 31 capítulos do primeiro libro contamos, segundo o 

índice, con 22 autorías papais -na maioría supostas autorías-. Imponse a mesma 

impresión co segundo libro: dos 22 milagres, 18 teñen a autoría papal. O terceiro 

libro interesa pola súa forre lexitimación, non soamente do papa Calisto, senón 

tamén dun papa León -segundo algúns investigadores máis ben un bispo-

da translación. Se se trata do papa León III (795-816), que non é seguro, sería 

un elemento para ligar os libros III e IV, porque o papa León lexitima no Códice 

Calixtino a Translatio do corpo de Santiago dende Xerusalén a Santiago, pero o 

mesmo papa León III sería a persoa que pontificaba aproximadamente nos tempos 

da invetio da tumba apostólica e quen corcaba a Carlomagno emperador no 800. 

Na carta do terceiro libro do Calixtino non fala so amente do martirio de Santiago 

e da súa translación, senón tamén do seu enterramento en Galicia. 

O Libro V, a «Guía do peregrino», conta cunha presenza reducida da 

autoridade papal, porque soamente 2 dos 11 capítulos contan !}O título coa 

explícita autoridade papal. Pero hai que admitir que o capítulo máis importante, 
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no que se describe a cidade de Compostela, a Catedral e a Tumba, atribúese 

explicitamente ao papa Calisto e ao seu chanceler Aimerico. 

Falta o Libro IV, o «Pseudo-Turpin». O tema carolinxio, que aseguraba a 

difusión europea do culto xacobeo, non contaba a primeira vista cunha presenza 

do papado. É por isto que neste libro, pero non unicamente nel, se destaca a 

concepción dunha sedes apostolica compostelá ao lado da sedes romana dun xeito 

moi significativo. 

Estas tendencias, que subliñan a posición de Santiago como sedes apostólica, 

están en estreita relación coas pretensións do bispo e despois arcebispo Diego 

Xelmírez, e destácanse máis claramente no «Pseudo-Turpim>, o cuarto libro sobre 

as batallas de Carlomagno na península. Segundo o «Pseudo-Turpin», Carlomagno 

veu a Santiago de Compostela unha vez rematada a súa empresa bélica. Nese 

contexto a posición especial da cidade apostólica é posta de relevo dunha maneira 

moi impresionante. Segundo o relato, o Arcebispo de Reims, Turpín, consagrou a 

Catedral de Santiago. Un concilio decidiu a subordinación da Hispania e de Galicia 

a cambio dun censo anual á sedes apostolica de Compostela. Xunto coas sés de 

Roma e de Éfeso, como cidades de San Pedro e de San Xoán, Compostela tiña unha 

posición equivalente como sé de Santiago: 

«E determinouse aquel día que en diante a igrexa se denominase sé apostólica, 

porque alí descansa o apóstolo Santiago, e nela celébranse a miúdo os concilios dos 

bispos de toda España; e que en honra do Apóstolo do Señor se outorgasen polas 

mans do bispo da mesma cidade os báculos episcopais, e as coroas reais. E que se 

noutras cidades polos pecados dos pobos faltasen a fe ou os preceptos do Señor, 

reconcíliense alí co consello do mesmo bispo. E con razón concédese que a fe se 

reconcilie e estableza naquela venerable igrexa, porque do mesmo xeito que por San 

Xoán Evanxelista, irmán de Santiago, se estableceu en Oriente a fe de Cristo e unha 

sé apostólica en Éfeso, así tamén na parte occidental do reino de Deus foi establecida 

por Santiago a mesma fe e unha sé apostólica en Galicia. Estas son, de certo, as sés 

apostólicas: Éfeso, que está á dereita no terreal reino de Cristo, e Compostela, que 

está á esquerda, sés que na división das provincias correspondéronlles a estes dous 

fillos de Zebedeo. Pois eles pedíranlle ao Señor sentaren no seu reino, un á súa 

dereita, outro á súa esquerda. 

Tres sés apostólicas principais sobre todas adoita con razón a Cristiandade venerar 

especialmente no mundo, quer dicir: a romana, a galega e a de Éfeso. Pois como o 

Señor distinguiu entre todos os apóstolos a tres, a saber: Pedro, Santiago e Xoán . .. »2
• 

A argumentación é interesante, xa que nela se recolle a idea de darlle a Santiago a 

responsabilidade de formar o Occidente cristián, nun claro paralelismo con Xoán 

en Oriente. Roma está sobre eles, pero non desempeña un papel preponderante, 

pasto que se reclaman tradicións apostólicas ao mesmo nivel que Roma. 

Esa teoría «das tres sés» está tamén exposta noutras partes do Líber Sancti 

]acobi. Ademais, os concilios de España deberíanse convocar en Compostela, e o 

dereito de ordenar bispos e coroar reís quedaba tamén reservado a Santiago de 

Compostela. Con eses dereitos elabórase un programa, que subliñaba non só a loita 

contra os infieis na Península, senón tamén os dereitos de Compostela dentro da 
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xerarquía española e en relación cos reís. Coa «teoría das tres sés» -Roma, 

Éfeso e Santiago-, a intención ía máis alá da Hispania e ten así tamén un acento 

antirromano. Con axuda dunha tradición carolinxia ficticia, pois supostamente 

confirma Carlomagno estas tradicións, os dereitos do Apóstolo e da súa sedes son 

desenvolvidos programaticamente, pero ao mesmo tempo son transformadas ideas 

existentes xa antes na sé compostelá. Esta tradición carolinxia era un medio ideal 

para difundir tamén en contextos épicos a lenda xacobea. Sobre todo nos países de 

lingua alemá as tradicións xacobeas foron difundidas en relación cos intentos de 

Federico Barbarrubia para obter unha canonización de Carlomagno no ano 1165. 

Para o acto de compilación resulta moi curioso que ao final da «Historia 

Turpini» se introduza ao papa Calisto a través de varios capítulos, quizais 

engadidos posteriormente. 

Nos últimos capítulos, o papa Calisto fala ante todo da descuberta do 

corpo do arcebispo Turpin, dos acontecementos de Galicia dende os tempos de 

Carlomagno deica os tempos de Calisto, mencionando sobre todo as batallas e 

devastacións de al-Mansur en Galicia. Pero no último capítulo relaciona o tema 

xacobeo e carolinxio cun tema de grande actualidade daquela na Cristiandade: 

a cruzada. 
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«Empeza a epístola do santo papa Calisto acerca da cruzada de E_spaña, que por 

todos debe ser difundida en todas as partes. 

Calisto, hispo, servo dos servos de Deus, aos bispos, os seus queridos irmáns en 

Cristo, e ás demais persoas da santa igrexa, e a todos os cristiáns tanto presentes 

como futuros, universalmente saúda e dá a beizón apostólica. 

Tecles oído a miúdo, oh carísimos, cantos males, desfeitas e angurias adoitaron causar 

os sarracenos en España aos nasos irmáns cristiáns. Non hai ninguén que poida 

contar cantas igrexas, castelos e terras devastaron, e cantos cristiáns, monxes, cregos 

ou leigos mataron ou venderon como escravos en bárbaras e afastadas terras, ou ben 

os tiveron agrilloados con cadeas ou os angustiaron con varios tormentos. Non se 

pode dicir con palabras cantos carpos de santos mártires, quer dicir, de bispos, 

abades, sacerdotes e demais cristiáns xacen enterrados xunto á cidade de Huesca 

e no Campo Laudable, no de Litera e noutros territorios limítrofes de cristiáns e 

sarracenos, onde houbo guerras. Xacen a milleiros. Por isto suplícovos, meus fillos, 

que entenda a vosa caridade canta importancia ten o ir a España pelexar cos 

sarracenos e con cantas grazas serán remunerados os que voluntariamente alá foren. 

Pois xa é sabido que Carlomagno, rei dos galos, o máis famoso sobre todos os demais 

reis, instituíu a cruzada en España, combatendo con innumerables traballos aos 

pobos infieis, e que o seu compañeiro, o benaventurado Turpin, arcebispo de Reims, 

segundo se canta na súa xesta, robustecido coa autoridade de Deus, nun concilio 

de todos os bispos de toda a Galia e Lorena reunido en Reims, cidade dos galos, 

concedeulles indulxencia plenaria a todos os que daquela foron e aos que en diante 

vaian combater en España ao pobo infiel, para aumentar a Cristiandade, liberar 

os cativos cristiáns, e a sufrir alío martirio por amor de Deus. Todos os homes 

apostólicos que, despois, ata o noso tempo houbo, corroboraron isto mesmo e é 

testemuña o santo papa Urbano, home ilustre, que no concilio de Clermont na Galia, 

con asistencia de cen bispos, asegurou isto mesmo cando dispuxo a cruzada de 

Xerusalén, segundo consta no códice da historia xerosolimitana. Isto mesmo tamén 

Nós corroboramos e confirmamos: que todos os que marchen como arriba dixemos, 



co signo da cruz do Señor nos ombreiros, a combater ao pobo infiel en España ou 

Terra Santa, sexan absoltos de todos os pecados de que se arrepintan e que confesen 

aos seus sacerdotes, e sexan bendicidos por parte de Deus e dos santos apóstolos 

san Pedro, san Paulo e Santiago, e de todos os santos, e coa nosa apostólica beizón; 

e que merezan ser coroados no reino celestial, xunto cos santos mártires que dende 

o principio da Cristiandade ata a fin dos séculos recibiron ou han recibir a palma do 

martirio. Endexamais houbo en verdade noutro tempo tanta necesidade de ir alá, 

coma agora hai. Polo cal, encarecida e universalmente, mandamos que todos ~s 
bispos e prelados nos seus sínodos e concilios e nas solemnidades das igrexas non 

deixen de anunciar principalmente, e sobre os demais mandatos apostólicos, isto; 

exhortando tamén aos seus presbíteros a que nas igrexas o comuniquen aos seus 

fregueses. E se fan isto gustosamente sexan remunerados no ceo con igual 

recompensa que os que van alá. E quenquera que esta epístola leve transcrita dun 

a outro lugar ou dunha igrexa a outra e a predique a todos publicamente, sexa 

recompensado coa gloria eterna. Xa que logo, os que aquí anuncien isto e os que 

marchen alá, atopen paz continua, honras e ledicia, a vitoria dos combaten tes, 

fortaleza, longa vida, saúde e gloria. O cal se digne conceder o Noso Señor 

Xesucristo, cuxo reino e imperio permanece polos séculos dos séculos. Amén. 

Fágase. Fágase. Fágase. 

Dada en Letrán. Alégrate, Xerusalén, reunidos cen bispos en concilio. 

Léase e expóñase polo menos esta epístola á atención dos fieis despois do Evanxeo 

durante todos e cada un: do¿ domingbs dende Pascua ata a data de San Xoán 

Bautista. 

Téndalles clementemente a man da súa gran misericordia ao copista e ao lector deste 

códice o Noso Señor Xesucristo, quen co Pai e o Espírito Santo vive e reina, Deus 

polos infinitos séculos dos séculos. Amém>3
• 

Esta carta (J affé-Lowenfeld 7111) atópase ao final da «Historia Turpini», que 

nos informa de que, aparentemente, Carlomagno, tras as súas campañas contra 

os mauros, privilexiou a igrexa apostólica de Compostela. Nós irnos comezar 

parafraseando o contido: o escrito debúxanos de forma nítida nas pasaxes iniciais 

as atrocidades de todo tipo perpetradas polos sarracenos en España contra os 

irmáns cristiáns, tanto cregos coma laicos: menciónanse homicidios, secuestros, 

prisións ... Por isa, cántanos, resulta imposible entrar no detalle de cantos foron 

os mártires que xacen nos diversos lugares que alí se citan. Prosegue facendo un 

chamamento xeral para que se vaia a España loitar contra os sarracenos e asegura 

unha recompensa celestial. Remítese ao exemplo ofrecido por Carlomagno e a un 

concilio celebrado polo arcebispo Turpin, onde se lles prometeu o perdón de todos 

os pecados aos que participasen na tal empresa. Con posterioridade fixéronse eco 

da mesma mensaxe todos os papas ata Urbano II no Concilio de Clermont, en 

presenza duns cen bispos, segundo nos canta a Historia Jerosolimitana. Continúa 

a parte dispositiva: todos os que leven debuxado o signo da cruz, os que se 

confesen e acepten a penitencia, poderán entrar a formar parte da co~unidade 
dos mártires e recibir a coroa do martirio. Seguen instrucións para o chamamento 

nas igrexas en troques da correspondente recompensa celestial, e tamén se anima 

a copiar, divulgar e predicar a carta. Ao final atopamos un «fíat» repetido tres 

veces, unha data que remite ao Concilio de Letrán, ao cal asistiron cen bispos, 
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e a exhortación á lectura <leste texto en voz alta despois do Evanxeo dende Pascua 

ata a festividade de San Xoán Bautista. 

Xa para J affé-Lowenfeld este escrito constituía unha falsificación. Como se 

pode interpretar a carta? En principio, é claro que esta se transmitiu ligada de 

forma directa e exclusiva ao Libro IV do Líber Sancti Jacobi, á «Historia Turpini»; 

con todo, só aparece en determinados grupos de transmisión: por exemplo, non 

se atopa nos manuscritos que dende Adalbert Hamel se coñecen baixo a 

denominación de «grupo de Aquisgrárn>. 

A liña rectora da carta, que ten como receptores a todos os crentes, presenta 

unha clara bifurcación. Na primeira parte, o redactor intenta seguir as liñas 

trazadas pola «Historia Turpini» arredor da cruzada de Carlomagno e, non 

obstante, os feítos introdúcense cun fertur; na «Historia Turpini» nin sequera se fai 

alusión a un concilio de Turpin en Reims, no cal, xa no século VIII, seica se decidiu 

a absolución dos pecados a todos aqueles que participasen na cruzada española. 

Ademais, poida que a gloria do martirio -como se viu, este tamén aparece na 

carta- se utilizase como argumento, de maneira xeral, máis no caso das cruzadas 

a Terra Santa que no caso de España, segundo mostraron de forma clara estudos 

comparativos. 

O resto das pasaxes fan referencia ao Papa Urbano II, ao Concilio de 

Clermont e á Historia Jerosolimitana -menciónase a obra de Fulcher ou, con 

maior verosimilitude, a de Roberto o Monxe, porque este último subliña moi 

especialmente as crueldades dos musulmáns-. Así e todo, segue a chamar a 

atención o feíto de que, de entre as informacións conservadas sobre o discurso de 

Urbano, só se puidese comprobar unha referencia a España nas novas procedentes 

de Guillerme de Malmesbury. 

En canto á subseguinte parte dispositiva, veuse defendendo que a referencia 

procede do canon 10 do primeiro Concilio de Letrán de 1123, sobre todo porque 

a datación parece remitirse a un concilio. O canon, efectivamente, tainén menciona 

a España xunto a Xerusalén como destino das cruzadas e sinala, con algún cambio 

de matiz, a festividade de Pascua, pero non ofrece ningunha coincidencia clara 

na expresión. Máis salientable resulta a semellanza con Olegario de Tarragona 

(Pastora/is o/jidi): Jaffé-Lowenfeld 7116, pois aquí prométeselles aos cruzados 

que vaian a España a mesma recompensa que aos que se dirixan a Terra Santa. 

Aínda continúa citándose a convocatoria, en 1125, dun concilio provincial 

en Compostela por parte do arcebispo Diego, xa que neste escrito se encontran 

algunhas -aínda que poucas- coincidencias literais como, por exemplo, a 

intercesión de Pedro, Paulo e Santiago; sobre todo, tamén aquí se exhorta de forma 

enérxica a facer extensivo o chamamento. 

Finalmente, debemos centrar a atención sobre un punto máis: un legado 

enviado por Inocencio II a España convocou, talvez en 1138-1139, o segundo 

Concilio de Letrán en Roma, que se ía celebrar en Coresma o día de Letare 

Ierusalem. Esta foi a indicación de tempo que se coñeceu en Compostela para 

o segundo Concilio de Letrán, aínda que tamén o primeiro Concilio se celebrou 

neste espazo temporal tan pouco precisado. 

128 



Estas observacións permitirían aclarar as razóns de por que se falou dunha 

falsificación; con todo pódese sospeitar, acerca da orde cronolóxica asignada por 

J affé, que a carta non foi ordenada segundo unha cronoloxía moi exacta, e pódese 

admitir como data da falsificación o 25 de marzo de 1123, pos to que nese día caeu 

o domingo de Laetare do ano 1123 e nese tempo se celebrou o primeiro Concilio de 

Letrán (do 18 ao 27 de marzo) de 1123 en Roma. Deste xeito poderíase ter dado a 

proximidade temporal coa carta J affé-Lowenfeld 7116, que se remitiría o 2 de abril. 

Como sempre, pódese acudir a outros documentos papais ou a outros canons de 

concilios; a proximidade con respecto á Historia Compostellana resulta tan notoria 

coma a adaptación á «Historia Turpini», pois aquí atópase a idea do martirio, que 

tematiza asemade as representacións normais das cruzadas a Terra Santa e, aínda 

que en forma menor, as da cruzada da Reconquista española. 

A última carta que nos cómpre tratar (J affé-Lowenfeld 8286) veuse 

adxudicando a Inocencia II e atópase ao final da compilación, no apéndice do 

folio 22lr; na outra cara da folla aparece un milagre datado en 1139 e aínda seguen 

algúns folios máis doutra man. A carta diríxese a todos os fillos da igrexa e 

menciona o Códice, composto - editum-, segundo din, polo papa Calisto e 

primeiro exemplar do Liber; o poitevino Aymeric de Parthenay -tamén chamado 

Oliverus de Iscani, unha vila da igrexa de Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay-

na compaña da súa muller, Gerberga, tería levado o Códice a Santiago, en Galicia, 

para a salvación da súa alma. O Papa certifica a calidade do libro e declara que 

debe contarse entre os códices eclesiásticos pola súa autenticidade e valía e, 

finalmente, ameaza co anatema a todo aquel que importune os portadores do 

códice no Camiño de Santiago - «in itinere sancti ]acobi»- ou o subtraia ou 

agoche. De seguido, atopamos a sinatura do chanceler e outros sete cardeais. 

En principio, tamén aquí debe apuntarse que a carta só se transmitiu no 

marco do Liber Sancti] acobi, da mesma forma que é posible que outros manuscritos 

-aparentemente- independentes tamén teñan a súa orixe, en último termo, 

no Liber Sancti Jacobi. En canto ao contido, cómpre sinalarmos que os portadores 

do Códice ata Compostela ocupan un lugar central. A identidade do mencionado 

Aymeric é, se cadra, a mesma que a da persoa que no conxunto de folios anterior 

aparece en calidade de autor dunha peza como Aimericus Picaudi Presbiter de 

Partiniaco. Pola súa banda, a comarca de Vézelay volve ser importante no contexto 

da compilación, pois no folio 221 v atopamos un milagre cuxa narración se atribuíu 

ao abade Alberic de Vézelay, tamén cardeal e hispo de Ostia no ano 1139. Resulta 

difícil de interpretar a pasaxe que identifica a Aymeric con Oliverus; segundo a tese 

de René Louis ambos serían a mesma persoa, pois Aymeric, dinos, fora capelán dunha 

igrexa de Santiago en Vézelay e alí adoptara o_ nome de Olivier d'Asquins. Queda, 

con todo, a cuestión de cómo se pode explicar a existencia dunha sotia tratándose 

dun sacerdote: de aí que se cambiase nalgúns lugares o qui polo quem eÚam. 

Omito aquí as numerosas consideracións a que deu lugar o nome de Aymeric, 

considerado unhas veces redactor, outras compilador e outras máis mero portador 

do Libro de Santiago. Tamén se teñen subliñado moitas veces as relacións de 

Vézelay con Compostela. E aínda debemos aludir tamén ás sinaturas dos cardeais, 
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4 Ibídem, pp. 497-8. 

que en ningún caso parecen inventadas; unicamente no manuscrito compostelán 

pode recoñecerse o intento de reproducir a firma individual mediante diversos «E» 

maiúsculos e outras caracterizacións, o que acorre de forma máis notoria no caso 

do último nome, cuxa escritura talvez proceda doutra man. 

Tras o chanceler Haimeric atopamos os seguintes nomes: Gerardo de Santa 

Croce (1123-1144), que lago será papa co nome de Lucio II; Guido, Cardeal de 

San Cosme e San Damián (de Pisa) (1132-1149); Ivo, Cardeal de San Lorenzo in 

Damaso (1138-1142); Gregario de San Grisógono (1139?-1157), sobriño do papa 

Guido; Gregario de Ihenia (?); Alberic, Cardeal e Bispo de Ostia (1138-1148). 

Nunha auténtica lexitimación papal o nome de Alberic aparecería, 

naturalmente, á cabeza da lista como cardeal e bispo que era, de xeito que aquí a 

mención do chanceler Haimeric en primeiro lugar remite máis ben a outras formas 

de transmisión que difiren dunha carta papal. 

Se pasamos revista ao conxunto dos titulares, atopamos que os cargos de 

chanceler e cardeais abranguen unicamente o espazo comprendido entre os anos 

113 9 e 1141, o que lle proporciona á redacción da carta un termo post quem. Non 

se aclarou aínda, porén, de onde se tomaron os nomes dos cardeais. O que é seguro 

é que as fórmulas difiren do que é usual nunha sinatura, pois todas, unha e outra 

vez e en diversos modos e x<yitos, enxalzan e lexitiman o Codex. E chama a atención 

que o cardeal que asina en último lugar, Alberico de Ostia, quen con frecuencia se 

encontraba de viaxe en calidade de legado, chegando a percorrer mesmo a senda de 

Antioquía, fose abade de Vézelay ata 1138 e que o volvamos atapar posteriormente 

no folio 221 v do Liber Sancti J acobi como autor dun milagre. Parece ser que hai 

probas fidedignas da súa presenza en Terra Santa no ano 1140. En todo caso, aquí 

subxace unha intención consciente de reforzar a autoridade papal por medio de 

nomes de diferentes persoeiros e as súas correspondentes referencias, e non foi esta 

a única razón pola que en reiteradas ocasións se foron buscar a Vézelay incluso 

antecedentes do Códice. Ao mesmo tempo, o nome de Alberic aproxima a suposta 

redacción ao segundo Concilio de Letrán. 

Ambos os escritos papais serven, xa que lago, para facer propaganda e 

imprimir autenticidade. Non só deixan clara a idea da Reconquista, senón que coa 

carta de Inocencia se estende a autoría papal ao conxunto do Liber Sancti Jacobi. 

O Líber Sancti ]acobi e os camiños de peregrinos: 

superposición e subordinación 
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«Son catro os camiños a Santiago que en Puente la Rein~, xa en terras de España, 

se reúnen nun só. Vai un por Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse e o Somport; pasa 

outro por Santa María du Puy, SantáFe de Conques e San Pedro de Moissac; un 

terceiro diríxese alí por Santa Madalena de Vézelay, por San Leonardo de Limoges 

~ pola cidade de Périgueux; marcha o último por San Martiño de Tours, San Hilaría 

de Poitiers, San Xoán d'Angély, San Eutropio de Saintes e Bordeas. O que vai por 

Santa Fe e o de San Leonardo e o de San Martiño reúnense en Ostabat e, pasado 

Port de Cize, en Puente la Reina únense ao camiño que atravesa o Somport e dende 

alí forman un só camiño ata Santiago»4
. 



e on esta relación principia a quinta parte do Liber Sancti Jacobi, tras o índice 

dos capítulos. Nesta «Guía do peregrino» do século XII atopamos 

diferenciados catro puntos de partida das peregrinacións a Santiago e todos 

eles comezan en Francia: en Saint-Gilles, Le Puy, Vézelay e Tours. Estas poucas frases 

xa fixan os camiños de peregrinos e os converten en canónicos a un tempo. Hoxe en 

día é difícil de atapar un libro que trate das peregrinacións a Santiago e non presente 

un mapa con estes itinerarios. As versións medievais, por vía de regra, non contiñan 

mapas con sinalizacións do Camiño. Hoxe resúltanos fácil comprender por que a ruta 

-de Vézelay ou, aínda máis, a de Le Puy se tiñan por especialmente esforzadas: aínda 

que aos peregrinos de hoxe en día poida resultarlles agradable atravesar montañas e 

lugares despoboados, para os antigos isto supuña un enorme esforzo, unha ameaza 

e un perigo; de feíto, xa se demostrou que os peregrinos utilizaban as rutas de 

Vézelay e de Le Puy moito menos que as de Arles ou de París (máis ben Tours). 

Aventurándonos un pouco, podemos falar incluso de que o autor destas liñas en 

certa maneira «Ínventou» algúns destes camiños. 

Ao pasarmos revista ao resto dos capítulos contidos nesta «Guía do peregrino» 

-en cuxas etapas atopamos unha esmerada relación tanto dos cursos de auga coma 

daqueles vaos por onde se podían atravesar os ríos, tanto das diferentes localidades 

da ruta coma dos lugares e as reliquias de santos que cumpría visitar- chama a 

atención, no que aos santuarios se refire, o feíto de que o autor se limite a subordinar 

importantes centros de culto franceses, competidores de Santiago, á tumba española 

deste: así, no capítulo oitavo, Saint-Martín de Tours, Sainte-Foy de Conques, Saint

Léonard de Limoges ou Saint-Sernin de Toulouse reciben, ante todo, o tratamento 

de santuarios do Camiño, de estacións cara a outra meta, e menos o de centros 

independentes. Desta forma e a un tempo, o Camiño pasou a ser unha parte 

importante na veneración a Santiago, e a remota Compostela, na periferia xeográfica, 

converteuse en centro ideal. Tamén os tramos diarios en España definíronse de tal -

xeito que o Camiño parecía máis curto do que en realidade era, pois trece xornadas 

dende os Pireneos a Santiago supuñan unha media de más de cincuenta quilómetros 

diarios; senda así as causas, de nada serve que neste capítulo aparezan indicacións 

de que esta ou estoutra etapa se faga dacabalo. 

O que sobre todo conseguiu a subordinación dos centros competidores de 

Santiago foi que o mapa ficticio xerado na cabeza dos posibles lectores ou oíntes 

lles acercase de forma aparente a tumba de Santiago, afastada de seu de case todas as 

rexións europeas. Santiago, así concibido, era o centro, aínda que xeograficamente 

fose un lugar periférico. Veñen aboar esta concepción algúns dos milagres que 

atopamos descritos na compilación da segunda parte do Líber Sancti]acobi, onde 

Santiago nos aparece como maior facedor de milagres que, incluso, o todopoderoso 

San Martiño de Tours. Podemos apoiar ben esta afirmación acudindo ao final da 

terceira narración dos milagres, xa que alí se comparan os dous santos: 

«É cousa nova e endexamais oída que un morto resucitase a outro morto. San 

Martiño, vivindo aínda, e o noso Señor Xesucristo resucitaron a tres mortos; pero 

Santiago, morto el, volveu un morto á vida. Mais podería retrucar alguén: Se do noso 
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5 Ibídem, p. 343. 
6 Ibídem, p. 556. 

Señor e san Martiño lemas que a ninguén resucitaron lago de morrer, senón 

só antes a tres morros, resulta, pois, que un morto non pode resucitar a outro 

morto. Mais o vivo que isto di conclúe así: Se un morto non pode resucitar a un 

morto, resulta que o benaventurado Santiago, que resucitou a un morto, vive 

certamente con Deus»5
. 

Aínda hoxe nos resulta fascinante o capítulo noveno da «Guía do peregrino» 

do Liber Sancti ]acobi, onde a topamos unha detallada descrición da cidade de 

Compostela, da igrexa e, especialmente, da basílica de Santiago. Varios edificios 

que perderon hoxe a forma que tiñan atopan aquí unha descrición detallada. 

Poida que o autor deste capítulo tomase como exemplo as descricións de Roma 

-Mirabilia Urbis Romae- que dende o século XII atoparon unha inaior difusión. 

A visita da basílica aseméllase á visita da divina Xerusalén. As medidas da igrexa, 

o número de columnas e moitas outras indicacións detalladas fannos supoñer a 

completa harmonía desta catedral; nesta liña, o autor finaliza o parágrafo dedicado 

ás medidas da igrexa da forma seguinte: 

«Nesta igrexa, en fin, non se atopa ningunha fenda nin defecto; está admirablemente 

construída; é grande, espazosa, clara, de tamaño axeitado, proporcionada en largura, 

lonxitude e altura, de admirable e inefable fáb rica, e está edificada dobremente, 

como un palacio real. Quen por arriba vai a través das naves do triforio, aínda que 

suba triste anímase e alédase ao ver a espléndida beleza deste te~plo»6 • 

Outros capítulos da «Guía do peregrino» e algunhas pasaxes da primeira parte 

do Liber Sancti Jacobi representan o mundo da época de forma moi plástica: así, 

as pasaxes que nos falan dos dereitos de aduana establecidos de forma ilexítima; 

os que advirten contra os barqueiros, que algunhas veces facían naufragar a súa 

barca; ou contra os danos das pausadas, que aburaban nos peregrinos coa única 

pretensión de se apropiaren do seu diñeiro e dos seus bens. Ademais, podemos 

recoñecer de forma clara as preferencias e as antipatías: nun capítuló sobre os bos 

e ~nalos ríos do Camiño de Santiago chama a atención que as augas mortíferas se 

concentren case todas en Navarra, dentro de España, e o autor tamén desaconsella 

teimosamente o consumo de peixe procedente dos ríos que se atopan entre Estella 

e Logroño. De forma semellante, os navarros mesmos tampouco saen moi ben 

parados: noutro apartado que trata dos diferentes pobos do Camiño non só se 

tachan de impíos e de bárbaros, de malvados e infames, senón que se describen 

como capaces de teren tratos deshonestos co gando e, ademais, a súa linguaxe 

aseméllase aos «ladridos dos cans». Unha e outra vez, navarros e vascos 

constitúense en diana de dardos semellantes, de tal xeito1que non cabe imaxinar 

que tales prexuízos procedan dun mero observador. 

Pala contra, os traballos dos que se dedicaban á construción de pontes e 

camiños, que contribúen a facer máis segura a viaxe do peregrino, así como os méritos 

doutros grupos son moi gabados. E, para rematar, lémbrase novamente o Evanxeo 

segundo San Mateo: «quen vos recibe a vós, recíbeme a min» (Máteo 10, 40); de 

seguido, cítanse tres castigos divinos que mostran de forma clara_a importancia que o 

autor lle concedía ao feíto abrigado de lles dar hospedaxe aos peregrinos de Santiago: 
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este é o sentido da introdución neste punto do «discurso haxiográfico», o que aínda 

resulta roáis claro no caso da compilación de milagres da segunda parte do Liber Sancti 

Jacobi. Xunto ás peticións da roáis diversa índole a propósito das cales intervén o 

Apóstolo coa súa axuda ou o seu castigo, as viaxes dos peregrinos e as penalidades 

e lonxitude das rutas ofrecen, sobre todo, motivos para realizar milagres. Así, as 

historias de milagres cantan que o Apóstolo levou a Compostela nunha noite, no 

seu cabalo, a un peregrino que atopou a marte no Camiño. 

Parece importante a sacralización dos lugares, isto é, das poboacións e 

santuarios que os peregrinos visitaban. O capítulo oitavo do Libro II trata este 

punto: dende o seu encabezado, o texto non deixa de exhortar unha e outra vez 

os peregrinos a que visiten as sacras tumbas situadas ao pé do Camiño: Visitandum 

est ou Visitanda sunt. Só neste capítulo atopamos esta fórmula 23 veces. Non só a 

repetición senón tamén a estrutura gramatical destas pasaxes nos falan dunha clara 

intención subxacente. Precisamente nesta parte a «Guía do peregrino» móstrasenos 

roáis prescritiva ca descritiva. Talvez a finalidade deste capítulo -de forma 

semellante á versión longa, redactada roáis ou menos na mesma época- do acto 

de consagración da Catedral de Compostela baixo Afonso III, coa súa lista de 

reliquias e anotacións sobre a consagración, fose, incluso, a de incorporar o culto 

do Apóstolo de Compostela a un conxunto conformado por outros santos 

importantes. O bosquexo de catro camiños que levan de Francia a Santiago, 

contribuíu, como D. Díaz y Díaz manifestou nalgunha ocasión, a «subordinar los 

centros de Francia al centro de Santiago». Isto tamén era importante, sobre todo 

se do que se trataba era de converter un lugar de peregrinación situado no extremo 

roáis occidental do mundo daquela época nun centro ideal! Pero, como sucedeu 

isto dunha forma concreta? 

Os lugares sacros tan detalladamente descritos en Francia, 21 en total, 

contrastan cos tres ou catro, se se inclúe Santiago, "descritos en España. Este 

desequilibrio explícase, se cadra, pola intención fundamental de subordinar os 

centros competidores franceses a Compostela, meta da peregrinación, de honralos 

xa só como santuarios que van marcando a ruta. No entanto, tamén nos catro 

camiños franceses notamos grandes desequilibrios. O camiño de Arles, que na 

edición latina ocupa tres folios impresos, preséntasenos tan detallado coma a 

calzada París-Tours, a cal, debido á inserción da Passio de Eutropius resulta 

especialmente longa -cinco folios impresos, e a Passio ocupa dous e medio deles-. 

Os camiños de Le Puy e Vézelay son claramente roáis curtos: Vézelay folio e medio 

impreso e Le Puy a terceira parte dun folio. Isto correspóndese co número de 

santos. No camiño de Le Puy é unicamente Santa Fe -Pides- de Conques; no 

camiño de Vézelay son só María Madalena, Leonardo e Pronto. Obviamente, e 

nesta dirección céntrase a miña tese; os camiños a través do Macizo Central eran 

pouco coñecidos e transitados, xa que, de non ser así, poderían enumerarse outros 

santos sen ningún problema. Os camiños de París-Tours e Saint-Gilles presentan 

unha carga sacra moito roáis importante. 

Pero de que maneira introduce o autor estes lugares de santos? 

Primeiramente introdúcense o santo e o lugar, e a anotación case sempre conclúe 
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coa data da festividade. Estas faltan case por completo en España, e a partir dos 

datos apenas se albisca un programa. Estes datos son abondos para algúns santos, 

por exemplo no caso do Bispo de Arles, pero no caso doutros podemos supoñer 

que só se tiñan uns coñecementos rudimentarios do dossier haxiográfico. Isto 

dedúcese dos comentarios referidos á vita ou passio e aos milagres. Hai frecuentes 

mencións de fundacións de conventos e formas de vida monacal. A descrición do 

sarcófago de San Xil (A egidius) é especialmente minuciosa, chegando case a unha 

descrición histórico-artística, e, como acontece tamén con outros santos, hai unha 

mención crítica doutros centros competidores: «Üs húngaros, que segaban de 

posuír os seus restos mortais, deberían virar rubios de vergoña». Este comentario 

leva o autor a unha afirmación fundamental, que nos di algo sobre o valor dos 

santos presentados: despois de describir o intento infrutuoso de subtraer a reliquia 

do brazo de San Xil (Aegidius), di: «Segundo din e segundo se nos confirma 

reiteradamente, hai catro santos cuxos restos mortais non se poden extraer dos 

seus sarcófagos: os de Santiago Zebedeo, san Martiño de Tours, San Leonardo 

de Limoges e os do Santo Confesor de Cristo, Aegidius. Cantan que o reí francés 

Filipe no seu día tentou levar estes carpos á Galia, pero non foi capaz de movelos 

dentro dos seus sarcófagos». 

Así, menciónanse conxuntamente con Santiago os tres santos relevantes en 

Francia: San Martiño, San Leonardo e San Aegidius (San Xil). A eles pódenselles 

adxudicar tres dos catro camiños. Falta aquí o camiño de Le Puy, que soamente 

destaca palas reliquias de Santa Fe (Pides). Con isto quedan claras as diferenzas 

que había na sacralización dos camiños, xa que nalgúns lugares ocultos ten en canta 

tamén o valor dos cultos. 

¿Estruturan estes lugares sacros tamén a secuenciación temporal da 

peregrinación? De ningunha maneira. Os lugares de devoción non teñen nada que 

ver coas etapas. No capítulo segundo o camiño español divídese en etapas, entre 

as cales Francia non se menciona, pero os poucos santos citados non parecen 

d~terminar visiblemente a estrutura das etapas. Xa que logo, coido que na 

sacralización de lugares no capítulo oitavo, existe outra perspectiva que xoga un 

papel importante. Tendo en canta o papel do apóstolo Santiago como misioneiro 

da Península Ibérica, non parece fortuíto que o capítulo oitavo da «Guía do 

peregrino» comece cuns comentarios sobre San Trófimo en Arles da seguinte 

maneira: «Aqueles que se dirixen a Santiago polo camiño de Arles deben visitar 

os restos mortais de san Trófimo en Arles, a quen san Paulo menciona na súa carta 

a Timoteo. Consagrado bispo por san Paulo, foi enviado como primeiro a esta 

cidade para predicar alí o evanxeo. Deste manancial tan claro toda a Galia recibiu 

as fontes da fe, escribe o papa Zósimo. A súa festividade celébrase o 29 de 

decembro». 

Aquí preséntannos un mensaxeiro da fe, relacionado co apóstolo San Paulo 

e que supostamente levou a cabo o labor misioneiro da Galia. Era el o equivalente 

a Santiago en Hispania? Se nos centramos noutros santos, que non están no punto 

de mira desta contribución, descubrimos a Pronto, que San Pe_dro supostamente 

enviou a Francia, pero tamén a Eutropius, que debido a unha confusión se sitúa 
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en tempos apostólicos. Aquí parece cristalizarse a pretensión, reclamada de forma 

cada vez máis insistente por Roma en tempos da reforma eclesiástica, de reconducir 

os labores misioneiros primixenios a San Pedro e San Paulo e aos seus discípulos. 

Pero o feíto de que, xa a principios do capítulo, estas tradicións romano-apostólicas 

se perfilen tan nítidamente en relación coa Galia e ademais se nomeen unhas 

reliquias tan relevantes coma a cabeza de San Xoán Bautista (Saint-Jean d'Angély) 

e os restos de María Madalena como santuarios do Camiño, contribuiría a destacar 

indirectamente a tradición do labor misioneiro de Santiago na Península Ibérica e a 

determinar o principio de estruturación do capítulo oitavo; cousa á que, ata agora, 

non se lle prestou atención. No inicio do Camiño está Trófimo e a cristianización 

da Galia, e ao final está Santiago e, implícitamente, a cristianización de Hispania. 

Dos camiños dos peregrinos aos camiños da investigación 

S 
e os camiños se concibiron e construíron a tan grande escala como conta 

o Líber Sancti Jacobi, xorde a cuestión da súa relación coa realidade e a 

interpretación científica. Unha tarifa de aduana de finais do século XI 

(1076-1094) mostra qué bens se importaban e exportaban de forma preferente 

e cales se gravaban cos dereitos de aduana na cidade aragonesa de Jaca: 

menciónanse, entre outras cousas, tecidos de Bruxas, seda de Constantinopla, 

púrpura; tinguiduras, espadas, mouros cativos, metais, especias, mesmo alimentos 

e moedas de ouro dunha posible orixe musulmá; tamén aparecen citados os lugares 

respectivos de procedencia e destino. O lugar en que se impuñan os aranceis tamén 

se nos mostra revelador: Jaca era unha porta de entrada ao nordés de España, 

situada ao pé do porto de Somport. Este camiño tamén era utilizado polos 

peregrinos e, aínda que o paso a través de Jaca parece ser especialmente importante 

para o comercio, o documento deixa claro nas súas partes finais que aqueles 

estaban libres de toda carga arancelaria. A partir de finais do século XII, no entanto, 

gañou peso Roncesvalles nos Pireneos como lugar de paso dos peregrinos, e cabe 

preguntarse se isto obedece unicamente a unha promoción feudal ou económica. 

A «Guía do peregrino» do Líber Sancti Jacobi menciona ao principio os dous 

lugares; en catro capítulos máis atópase destacado en forma breve a Hospedaría e 

Hospital de Santa Cristina de Somport; con todo, se proseguimos a lectura, o 

capítulo oitavo, dedicado ás cidades santas do Camiño, distingue con detalle, case 

de forma única nos Pireneos, a Roncesvalles. O que aquí cómpre observar é que, 

sen desmerecer a súa significación económica como porto, pasou a un primeiro 

plano un argumento máis ben ideolóxico, pois este foi o lugar que Carlomagno 

utilizou na súa viaxe á Península Ibérica. 

«No país vasco hai no camiño de Santiago un monte moi alto que se chama Port 

de Cize, quer porque alí se atopa a porta de España, quer porque polo -devandito 

monte se transportan as causas necesarias dunha terra a outra; e a súa subida ten 

oito millas e a súa baixada igualmente oito. A súa altura é tanta que parece tocar ao 

ceo. A aquel que o escala, parécelle que pode alcanzar o ceo coa man. Dende o seu 

cumio pódense ver o mar británico e o occidental, e as terras de tres países, quer 

dicir: de Castela, de Aragón e de Francia. No curuto do mesmo monte hai un lugar 
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7 Ibídem, pp. 517-9. 

chamado a Cruz de Carlomagno, porque nel, con machadas, con picarañas, con 

aixadas e demais ferramentas abriu un carreiro Carlomagno cando se dirixiu a 

España cos seus exércitos noutro tempo e, ao cabo, axeonllado de cara a Galicia 

elevou as súas preces a Deus e a Santiago. Por isto, dobrando alí os seus xeonllos, 

os peregrinos adoitan rezar mirando cara a Santiago e todos eles chantan cadansúa 

cruz, que alí se poden atopar a milleiros. Por isto tense aquel lugar polo primeiro 

da oración a Santiago. Neste mesmo monte, antes de que se espallase plenamente 

polas terras españolas a Cristiandade, os impíos navarros e vascos adoitaban non 

só roubar aos peregrinos que se dirixían a Santiago, senón tamén cabalgalos coma 

a asnos, e matalos. Cabo deste monte, cara ao norte, hai un val que se chama . 

Varearlos, no que acampou o mesmo Carlomagno cos seus exércitos cando os 

guerreiros foron mortos en Roncesvalles, e polo que pasan tamén moitos peregrinos 

que van a Santiago e non queren gabear polo monte. Logo, pois, no descenso do 

monte atópase o hospital e a igrexa onde está o penedo que o poderoso heroe 

Roldán fendeu coa súa espada de arriba a abaixo de tres golpes. Despois áchase 

Roncesvalles, lugar no cal noutro tempo se librou a gran batalla na cal o rei Marsilio, 

Roldán e Oliveros e outros cento corenta mil guerreiros cristiáns e sarracenos fo ron -

mortos. Tras este val atópase Navarra, terra considerada feliz polo pan, o viño, 

o leite e mailos gandos>>7. 

A pasaxe da «Guía do peregrino» retoma a viaxe a España de Carlomagno que 

se contaba de forma máis detallada no Libro IV do Liber Sanctí J acobí («Historia 

Turpini»). Mediante unha nova versión sobre a cruzada española de Carlomagno, 

unha tradición europeo-carolinxia sobre os peregrinos e Carlos o Grande, o 

combatente dos mauros, leva a unha nova dirección así mesmo o tema de Santiago. 

Esta nova perspectiva europea coloca sobre todo a Roncesvalles, naturalmente a 

partir do século XII, nun primeiro plano. Este lugar, no que Carlomagno sufriu 

unha gran derrota no ano 778 segundo documentan as fontes contemporáneas, 

quedou agora convertido en importante zona de paso para os peregrinos de 

Santiago que atravesaban os Pireneos. En todo caso, posteriores guías de 

peregrinos do século XV -como, por exemplo, o manual redactado por Hermann 

Künig de Vach-, xunto con outros testemuños, fálannos dun paso de montaña 

por Roncesvalles. 

Na «Historia Turpini», cuxa redacción se vén atribuíndo a un 

contemporáneo de Carlomagno -o arcebispo Turpin de Reims-, tamén se len 

os comezos do culto a Santiago dunha forma algo diferente que nas tradicións xa 

esbozadas de Compostela. Este escrito informa sobre as supostas actividades de 

Carlomagno en España. Non se menciona o descubrimento da tumba por parte de 

Paio e cóntasenos que Carlomagno, durante a súa viaxe a España, visitou a tumba, 

que caera no esquecemento, e que foi el quen iniciou a campaña contra os 

musulmáns na Península Ibérica. Os sucesos do ano 778 colócanse así nun novo 

contexto e, ao mesmo tempo, as versións iniciais do descubrimento da tumba de 

Santiago perden o seu valor absoluto. Talvez foi esta, incluso, outra xogada 

procedente de determinados círculos de Compostela, cuxa fínalidade era a de 

converter nun centro de peregrinación europeo a tumba de Santiago, que se 

atopaba na periferia. É certo que a «Historia Turpini» está unida en parte 
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a La Chanson de Roland [0 cantar de Roldán], pero enlaza de forma insistente 

a viaxe de Carlomagno a España coas tradicións de Santiago. A narración fíxose 

moi popular e copiouse varias veces a partir do momento en que Federico 

Barbarrubia tramitou de forma exitosa a canonización de Carlomagno (1165): 

recorreuse daquela a estes escritos para o culto a un Carlos o Grande santificado, 

e déuselles difusión -en ocasións con adaptacións-. Os relevos da tumba de 

Carlomagno en Aquisgrán, rematada contra 1215, retoman claramente o tem·a do 

soberano combatente en España e peregrino de Santiago. Nun relevo, o apóstolo 

Santiago aparéceselle en soños ao emperador carolinxio e encoméndalle a loita 

contra os musulmáns e a liberación da súa tumba para que os peregrinos puidesen 

ir visitalo alí. 

Que este texto puido determinar novamente a ruta do paso dos Pirineos non 

só se deduce da difusión do mesmo senón tamén, por exemplo, da creación dun 

hospital en Roncesvalles en 1127-1137 «xunto á Capela de Carlomagno [ ... ]onde 

milleiros de peregrinos morrían, algúns por mor das tormentas de neve, moitos ao 

seren devorados polos lobos», como apunta a propia fonte. 

A conexión entre as peregrinacións a Santiago e as tradicións carolinxias 

na historia do «Pseudo-T urpin» e noutras obras épicas contribúe a seguir 

proporcionando solidez á planificación do Camiño de Santiago, pasto que non 

só Carlomagno conduciu os seus exércitos -supostamente, claro está- por esta 

vía xacobina ata a tumba de Santiago, senón que tamén utilizou as rutas na súa 

cruzada contra os musulmáns. O feíto de que se relacionasen as peregrinacións coa 

figura de Carlomagno neste e noutros escritos levou a que filólogos de principios 

do século XX lles concedesen aos camiños dos peregrinos un papel clave nos 

comezos da épica. Deste xeito -e dita, se se quere, de forma un tanto esaxerada

crearon os conceptos de «Camiño de Santiago» e de «peregrinos»: utilizaron o 

concepto de «Camiño de Santiago» para os seus esforzados intentos de explicación 

da xeración dos poemas épicos. 

O romanista J oseph Bédier, non obstante, apenas fixo concesións a posibles 

cambios na ruta e a súa tese vai, máis ben, na dirección contraria, pois na súa 

obra principal, de catro tomos, Les légendes épiques (1926-1929) sinalou de forma 

case apodíctica: <<Áu commencement était la route [Ao comezo estaba o camiño]». 

Con esta tese de base centrou case toda a súa atención nos camiños de 

peregrinación a Compostela e tentou así resolver a xa longa discusión sobre 

a época de creación dos poemas épicos. Segundo Bédier, a orixe dos poemas 

cómpre buscala nos camiños que percorrían os peregrinos e, sobre todo, os 

cruzados da Reconquista española, pois aqueles retomaron, ante todo, o tema 

de Carlomagno e os relacionados con este. Os cregos de Saint-Roman de Blaye 

-ao pé dunha das catro rutas de peregrinación- teríanlles mostrado ~ peregrinos 

e cruzados a suposta tumba de Roldán, e en Bordeas estes poderían admirar o 

lendario corno de Roldán. Deste xeito, algúns cruzados do século XI puideron 

sentise descendentes de Carlomagno. Con axuda destes cregos, expertos lectores 

-pois os monxes dos devanditos lugares talvez coñecían outros textos de 

Carlomagno-, fóronse forxando os poemas épicos. Con isto Bédier acaba 
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decidindo que a orixe de La Chanson de Roland e doutros poemas épicos non 

se debe buscar en datas anteriores ao século XI. 

A fascinación que este intento de explicación espertou tivo un efecto 

prolongado, aínda que se alzaron entre tanto algunhas voces críticas que 

propuxeron, máis ben, un longo desenvolvemento e anteriores fases de redacción 

dos temas épicos dende os tempos de Carlomagno. A explicación de Bédier 

encóntrase na liña da filoloxía románica francesa, que pretendía liberar La 

Chanson de Roland das súas raíces xermánicas. A «Historia Turpini» e La Chanson 

de Roland convertéronse na obra mestra dun francés moi letrado do século XI, 

quen se atopaba de camiño a Santiago no momento das cruzadas e as 

peregrinacións. Ante este pano de fondo, naturalmente tamén se foron buscar 

en Francia as orixes do Liber Sancti Jacobi: Bédier considerábao obra dun francés, 

posiblemente de Cluny; pero este aserto refutouse dende outra perspectiva. 

De todas as maneiras, en conxunto, Bédier álzase contra o máis forte 

posicionamento europeo de Gaston París, quen postulaba a orixe dos cantares de · 

xesta xa en tempos de Carlomagno e en tradicións orais. Non resulta fácil tomar 

partido neste asunto, pero como custa aceptar a idea de conspiracións e dunha 

planificación propagandística, a tese de Bédier táchase de «culpable», a pesar 

do fascinante que resultan moitas das súas probas. Así, volve xurdir con forza a 

proposta dunha tradición oral e dunha longa prehistoria da épic-a dende os tempos 

de Carlomagno e, ao mesmo tempo, clasifícanse rastros indirectos, supostos 

escritos de fases intermedias; e tradicións orais con deformacións, das que 

nos resulta moi complicado realizar un seguimento, non se deixan descartar 

de forma tan fácil. 

Malia o detalle ofrecido por moitas críticas e malia os interrogantes que aínda 

permanecen sobre a evolución do texto da «Historia Turpini» e de La Chanson de 

Roland, a explicación de Bédier continúa sendo suxestiva, pois é a que case de 

f~rma única nos permite pensar nunha relación directa entre propaganda clerical e 

poema épico. Este contacto crea o «Camiño de Santiago», e posto que unicamente 

no século XII este toma forma, cumpriría excluír as versións escritas anteriores de 

La Chanson de Roland. Pero, a hipótese de base ten trazas de realidade? Qu é o 

camiño de peregrinación un presuposto creado por Bédier, polo menos en parte, 

para conectar dúas circunstancias dadas? Que as diferentes rutas se atopen nas 

orixes da épica resulta algo bastante incerto; non obstante, seguramente puideron 

difundirse os temas épicos a través das peregrinacións e, indirectamente, dos 

camiños utilizados polos peregrinos, de forma que do que se trata agora é de 

diferenciar mellor entre causa, efecto e efecto secundario. 

A semente dos intentos de explicación de Bédier frutificou máis alá da súa 

esfera de acción e interesou, sobre todo, a especialistas en Historia da Arte: son 

coñecidas as teses sobre a influencia das rutas de peregrinación na arquitectura das 

igrexas románicas, en esculturas e na difusión de determinados grupos de temas da 

iconografía. Tamén aquí a «Guía do peregrino» do século XII nos ofrece un punto 

de contacto: «Visita tamén neste camiño xunto ao Loira as venerables reliquias 

do santo bispo e confesor Martiño [ ... ] a súa tumba coas santas reliquias 
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descansan na cidade de Tours [ ... ] Encima construí use para a súa honra de forma 

marabillosa a venerable basílica, a imaxe e semellanza da igrexa de Santiago»8
. 

Estas observacións xa apuntan a un fenómeno que historiadores da arte 

consideraron comprobado aínda en moitos outros lugares ao longo do camiño 

de peregrinación. 

Do estudo da relación de dependencia da construción da igrexa de Tours 

con respecto á de Compostela ocupouse, no sucesivo e de forma exclusiva, a 

investigación americana con Arthur Kingsley Porter á cabeza. De forma moi 

interesante, Émile Male e a investigación francesa defendeu a influencia contraria; 

isto é, un modelo francés do español. O certo é que, ata hoxe, todo peregrino e 

todo amante da arte quedou e queda sen dúbida sorprendido do gran número de 

creacións artísticas -superior á media- que salpican a paisaxe ao longo desta 

ruta. Esta circunstancia poderíase atribuír, nun certo sentido, ao intercambio entre 

diversos lugares de culto realizado a través do fluxo de peregrinos, por momentos 

especialmente intenso. Ao observar a estrutura das chamadas igrexas de 

peregrinación, non cabe ningunha dúbida de que case todos os lugares 

importantes con_ tales construcións -Tours, Conques, Toulouse, Limoges e 

Compostela- eran ao mesmo tempo centros de peregrinación, e tamén resulta 

claro que coas novas formas arquitectónicas se facilitaban os actos de veneración 

dos peregrinos. As naves laterais suplementarias e o deambulatorio permitían 

dirixir as masas de xente; o segundo andar ofrecía máis sitio e posibilitaba unha 

boa visión. Así e todo, segue vixente -e tamén o deixaron claro os investigadores 

da arte máis novos- o feíto de que establecer dependencias entre as diversas 

igrexas resulta complicado e non sempre se pode aplicar con corrección a lóxica á 

hora de ocuparse dunha creación, nin forzar a idea dunha determinada influencia 

unilateral, de forma que non se poden aducir probas procedentes do mundo da 

arte facéndoas acompañar única e exclusivamente da expresión máxica de 

«arquitectura das peregrinacións». 

Por iso, aínda permanecen sen resposta moitas cuestións e continúan en 

pugna diversos e diferenciados intentos de explicación. Por todas as partes seguen 

a aparecer propostas de posibles intercambi·os: así, dentro de Navarra, seica se 

recoñeceron certos puntos de contacto nas igrexas románicas de Eunate e Torres 

del Río, e mesmo, en opinión dalgúns investigadores, poderían estenderse estes 

ata Terra Santa. No seu conxunto, a arquitectura románica de Navarra atópase 

máis distanciada das «igrexas de peregrinos». Máis ben encóntranse aquí 

testemuños da existencia dunha gran variedade de igrexas ao longo dos camiños 

de peregrinación, que, en ocasións, -así en Sangüesa- orientaran os seus 

«puntos de luz», en consonancia co programa da portada, cara ao camiño 

de peregrinos. 

Desta forma, non só parece que acuñaron a cuestión do camiño de 

peregrinación as observacións procedentes da «Guía do peregrino» do século XII, 

senón que ulteriores investigacións promovidas polo estudo da épica carolinxia 

fixeron que filólogos e historiadores da arte debuxasen os contornos deste 

concepto dende a súa propia perspectiva. 
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Difusión do Líber Sancti ]acobi, un documento clave pal'a o culto xacobeo 

P 
or iso paréceme axeitado abordar tamén a difusión dos textos do Liber 

Sancti Jacobi como indicador da difusión do culto. Un episodio da terceira 

parte do Liber Sancti Jacobi ensínanos que xa na época da composición 

do Códice Calixtino se empezaran a copiar polo menos partes deses textos sobre 

o apóstolo Santiago. Un peregrino pagou unha gran suma de diñeiro por unha 

copia do texto da translación. 

Con tento, pois, pódese destacar a expansión do culto xacobeo en Europa 

dende o século XII analizando a difusión dos manuscritos do Liber Sancti Jacobi. 

Así e todo, hai que ter en conta o estado provisorio da colección e clasificación 

dos manuscritos. Coñecemos máis de 300 manuscritos, se contamos tamén copias 

parciais e traducións. En moitos casos falta unha indicación da procedencia e unha 

descrición detallada dos manuscritos e nestes casos podemos unicamente indicar 

o sitio actual dos mesmos. 

Cómpre dicir algunhas palabras sobre os numerosos manuscritos que 

transmiten o Liber Sancti Jacobi soamente nunha forma abreviada, que chamamos, 

seguindo a Hamel, Libellus Sancti Jacobi. Esa abreviación contén normalmente o 

limiar, a colección de milagres, o libro da translación, o «Pseudo-Turpin», algunhas 

pasaxes da «Guía do peregrino» e outros pequenos fragmentos. 

Se tentamos deseñar un panorama xeográfico da transmisión manuscrita, 

resulta a distribución seguinte, diferenciada segundo a transmisión da compilación 

íntegra e a do Libellus e tendo ademais en conta o sécul_o dos manuscritos. 

Sen entrar nos problemas que presentan varios manuscritos do Liber Sancti 

Jacobi, os manuscritos relativamente completos agrúpanse entre finais do século XII 

-en Ripoll, Alcoba~a-, o século XIV -Salamanca, Londres, Roma- e o século XV 

-Pistoia-. 

Para a difusión do culto xacobeo a propagación do Libellus foi de 

importancia capital. O Libellus difundiuse por toda Europa dende mediados 

do século XII . Dende o século XIII había unha serie complexísima de abreviacións 

do Libellus, de novas abreviacións do Liber, efectuadas con distintos criterios e 

mesturándose diversos tipos en varias formas. Como manifestación da difusión 

das lendas e devocións de Santiago o interese é primordial. Sobre todo hai que 

ter en conta que o Libellus foi traducido a moitísimas linguas europeas. 

Finalmente é preciso ter en conta a difusión do «Pseudo-Turpin» e do 

Libellus, que nos mostran certos centros de transmisión. Moitos manuscritos 

conteñen unicamente o «Pseudo-Turpin» e o Libellus e esta versión atópase sobre 

todo fóra de España. 

A clave para explicar por que a difusión en Europa, e máis aínda, 

precisamente en Occidente foi máis intensa que en España, atópase quizais no 

«Pseudo-Turpin». A historia de Carlomagno en relación coa Reconquista e o 

descubrimento do sepulcro xacobeo contradicían en certo xeito as tradicións 

hispánicas clásicas. Non soamente respecto á descuberta do sepulcro, que lle foi 

atribuída ao ermitán Paio na «Concordia de Antealtares» sen ~encionar ningunha 

participación carolinxia, senón tamén na concepción da Reconquista, que, segundo 
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autores hispanos, foí sempre e unícamente un asunto dos españoís sen axuda 

estranxeíra. Haí que ter tamén en conta que o aspecto político de Santiago como 

miles Christi e «patrón das Españas» foí difundido durante a Idade Medía sobre 

todo en España. A ímaxe de Carlomagno dentro da historia xacobea fundaba o 

aspecto europeo do tema. Con Carlomagno, Santiago converteuse moíto máís nun 

santo europeo. 

Sexa como for, coas varías abrevíacíóns do Liber Sancti ]acobi, as bibliotecas 

en Europa non posuían a «Guía do peregrino», á que hoxe se lle concede tanta 

atención, pero díspuñan de ínformacións sobre a translación de Santiago a Galícía, 

sobre o descubrimento do sepulcro en Compostela e sobre o culto da época 

manifestado nos mílagres. Eses milagres, adoptados e integrados tamén en 

numerosas coleccións de mílagres e exemplos, facilitaron o coñecemento da sona 

do Apóstolo e do seu sepulcro en Compostela, e dífundíron ademaís a protección 

do santo para cos peregrinos nos difíciles e perigosos camiños a Compostela. Sobre 

todo, a colección de milagres era un instrumento excelente de propaganda. Aínda 

que non podo desenvolver máís longamente este punto, debo salientar que os 

mílagres se prestaban de maneira ideal para neutralizar e mesmo subordinar outros 

centros de peregrinación en concorrTncía con Santiago. Un recurso frecuente para 

este obxectívo eran ante todo os mílagres acontecidos no Camiño. Así, o Camíño 

converteuse nun «camíño de mílagres», ligando toda Europa con Santiago de 

Compostela. Deste xeíto, nos séculos XII ou XIII non se coñecía unícamente 

Compostela como lugar do sepulcro de Santiago, senón tamén o camiño a este 

lugar. E este coñecemento fundábase non tanto na «Guía do peregrino», que hoxe 

se adoíta ler con moíto interese, coma nos mílagres. 

Así, grazas á súa difusión coñecemos a influencia fundamental do Liber Sancti 

]acobi, así coma as pasaxes máís salientables dunha compilación fundamental do 

fenómeno xacobeo. 
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Alisan Stones 

1 ACS-Archivo de la Catedral de 
Santiago: 1\ifs 1. 

2 M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calb::tino 
de la Catedral de Santiago. Estudio 
codicológico y de co11te11ido (Burgos: 
Ediciones Aldecoa, 1988) , defende que a 
primeira fase de copia foi obra de dous 
amanuenses estreitamente relacionados, 
lA (Libro I) e lB (libros II, III , IV, V). 
Para maior claridade, nestas páxinas 
refírome a ambos os dous como 
amanuense l. Os expertos poden extraer 
as súas propias conclusións a partir do 
facsím ile, Liber Sa11cti Iacobus: Codex 
C11lh::ti1111s de la Catedral de Santiago de 
Compostela (Valencia: Kaydeda, 1993). 

Ilustración no Códice Calixtino 

A 
copia de Santiago do Códice Calixtino -tamén denominada ]acobus, de 

acordo co encabezamento inicial- presenta varios niveis de iluminación 

e de ilustración que serven para estruturar e ornamentar os diversos 

compoñentes textuais do manuscrito e que se corresponden coas diferentes fases de 

produción do segundo e terceiro cuarto do século XII1
. A devandita ornamentación 

constitúe unha importante mostra dos contextos artísticos a partir dos cales xorde 

o manuscrito ]acobus. Deseguido presento un resumo das categorías de iluminación 

e ilustración do manuscrito en relación coas súas fontes e influencias artísticas. 

A iluminación no manuscrito ]acobus: as iniciais 

N 
o nivel inferior da xerarquía de iluminación atópanse as capitais en cor 

vermella, verde, azul e marela, ás veces só en vermello, e normalmente 

nunha combinación de cores, que son as que aparecen na obra do 

amanuense 12
, responsable de todo o contido dos libros I e III, e da maior parte 

dos libros II, IV e V. Estas iniciais marcan divisións textuais de parágrafo nos textos 

en prosa e subdivisións cando se trata de textos litúrxicos, cánticos notados e 

cancións. Están moi elaboradas e engádenlles cor e organización ás páxinas, e a 

maior parte delas atópase na obra do amanuense 1. Adóitanse empregar iniciais 

mais sinxelas en vermello para os títulos -escritos tamén en vermello-, e en 

vermello e verde para as cancións que aparecen ao final do manuscrito. O engadido 

de medio folio (f. 128) contén iniciais en vermello e verde moi semellantes ás 

anteriores, xa que foron realizadas por iluminadores cun .estilo artístico similar 

ao do primeiro iluminador. 

A obra do amanuense 2 presenta un segundo grupo de iniciais de menor 

envergadura. As iniciais, en vermello ou azul, están miniadas a man nestas mesmas 

cores. Este artista non emprega a cor verde nin a marela. E existe aínda un terceiro 

grupo de iniciais sinxelas, miniadas a man en cor marrón1con adornos en vermello, 

que aparecen na obra do amanuense 3 e en parte do «Pseudo-Turpin». 

Para marcar as divisións textuais máis significativas empréganse iniciais 

iluminadas con dragóns e nalgunha ocasión cabezas humanas; os devanditos 

motivos constitúen o marco do retrato do arcebispo Turpin de Reims, que 

introduce o texto do Libro IV, o «Pseudo-Turpin». As iniciais presentan unhas liñas 

a tinta en cor marrón clara e están coloreadas en vermello e verde mediante unha 

técnica de debuxo que resalta os trazos en cor das follas, formando un tramado de 
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remates nos extremos redondeados da ornamentación. As devanditas iniciais 

aparecen na obra do amanuense 1 e do primeiro iluminador, agás unha inicial 

incompleta, coloreada se cadra nunha fase posterior, que non se axusta ao modelo 

das demais iniciais orladas e que constitúe a única inicial <leste tipo que aparece 

na obra do amanuense 2. Existen <lúas iniciais orladas máis (ff. 24v e 31v), que 

probablemente sexan contemporáneas do resto da obra do amanuense 1, pero que 

están debuxadas por outro iluminador. Non atopamos iniciais orladas <leste tipo 

nas obras dos seguintes amanuenses. 

As ilusfracións 

T
odas as ilustracións do Jacobus aparecen na obra do amanuense 1 e do 

primeiro iluminador. Como xa mencionamos, a inicial de Turpin mostra a 

figura do arcebispo ornamentada ao estilo das iniciais orladas que aparecen 

na obra do amanuense l. O retrato do papa Calisto -considerado autor de gran 

parte da compilación- presenta unha ilustración semellante: encádrase nun «C» 

inicial cun tramado ornamental moi similar. As demais ilustracións de figuras 

serían: o retrato enmarcado de Santiago no folio 4, concibido coma un «l» inicial 

sen ornamentación; as tres ilustracións do prefacio do Libro IV, o «Pseudo

Turpin»; o Soiio de Carlomagno no folio 162; e outras <lúas no folio 162v: un retrato 

de Carlomagno dacabalo saíndo de Aachen á fronte do seu exército (f. 162v parte 

superior), e unha escena algo confusa con homes que aparecen de pé, falando, e 

sinalando cara ao texto que teñen <liante (f. 162v parte central)3. Pénsase que estas 

ilustracións que decoran o traballo do amanuense 1 son obra do mesmo artista: 

o pintor dos retratos de Calisto e de Turpín4
• 

As datas 
/ 

E 
posible que as ilustracións e os textos da primeira etapa do Jacobus 

correspondan ao mesmo período. O colofón do Libro I está dirixido ao 

mosteiro de Cluny -onde foi abade Pedro o Venerable, e cux<? apelido 

non se menciona, de 1122 a 1157-, a Diego Xelmírez, Arcebispo de Santiago 

-falecido o 6 de abril de 1140-, e a Guillerme, Patriarca de Xerusalén 

(1130-1145). Todas estas persoas estaban vivas daquela, do cal se deduce que 

o colofón podería datar de entre 1130 e 1140. O Libro I (f. 1-129) foi escrito 

e iluminado na súa totalidade polo amanuense 1, e tanto a ornamentación coma 
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Inicial C ca papa Calisto [Liber 
Sancti J acobi, Codex Calixtinus, 
CF 14,/ lr; detalle] 
Ca. 1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

3 O rexistro inferior do folio 162v contén 
arabescos que se engadiron para cubrir o 
titulus do Libro IV cando, no século XVII, 

este pasou a constituír un volume 
independente. A inscrición orixinal si 
que foi copiada no Ms V A, Cidade do 
Vaticano, Arch. S. Pietro C. 128. 

4 Poderíase afirmar que os dous rexistros 
da ilustración narrativa de Turpin, cuxos 
temas e significados exactos non están 
claros, son obra dun pintor máis 
inexperto que o responsable do So1io 
de Carlomagno da páxina anterior. 



Inicial A [Líber SanctiJacobi, 
Codex Ca lí xtínus, CF 14, f 941] 
Ca. 1137- 1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Iniciais T, H e H [Líber Sancti 
Jacobí, Codex Ca líxtinus, CF 14, 
f 19 3v; detalle] 
Ca .1 137- 1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Inicial P [Líber Sancti Jacobi, 
Codex Calixtinus, CF 14, f lOlv] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Páxína 145 
Inicial /l [Líber Sancti Jacobí, 
Coclex Ca lí xtín us, CF .14,f 219v; 
detalle] 
Ca . .1137-1140 
!lCS- !lrquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 
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as ilustracións -agás o engadido de media folla do folio 128- realizáronse 

na primeira etapa da iluminación. O Libro II (ff. 140-155v) podería pertencer 

ao período comprendido entre 1135 , data do último milagre, e 1139, data do 

primeiro dos milagres engadidos ao final do libro. Parte deste volume (f. 155, 

ata o f. 160v, parte do Libro III) foi obxecto doutra copia máis adiante, feíto 

posiblemente relacionado coa visita a Santiago de Arnaldo do Monte, monxe 

de Ripoll, autor da copia parcial Ms R (Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón 

99) de 117J5. O Libro III (ff. 155v-162) elaborouse con posterioridade a 1120, 

data na que Diego Xelmírez constitúe un cabido con 72 cóengos, e os folios 155 

e 162 foron obxecto dunha segunda copia por parte do amanuense 2. O Libro IV 

(ff. 163-191v), elaborado probablemente entre 11.30 e 11456
, tamén foi obxecto 

dunha segunda copia parcial por parte do amanuense 2 (ff. 168-169, 170-171, 

178-177, 178-180, 183-184), e os engadidos foron obra de dous amanuenses 

posteriores (amanuense 3, f. 186-187; amanuense 4, ff. 181-182). O Libro V 

(ff. 192-213v) contén dous feítos sincrónicos: a morte de Enrique I de Inglaterra 

(1135) e a de Luís VI, Reí de Francia (1137). O devandito libro tamén foi obxecto 

dunha segunda copia parcial por parte do amanuense 2 (ff. 196, 203 ). A maior 

parte dos folios copiados por segunda vez constituían pregos dobres soltos, 

o que nos indica que o manuscrito non estaba atado e que, polo tanto, os 

pregos soltos de certos cartafoles puideron resultar <lanados. Os engadidos 

posteriores (ff. 214-219 [f. 220 non existe], 221-225) -incluídos algúns 

milagres datados, o primeiro dos cales tivo lugar en 1139- foron escritos 

por outros amanuenses. 

Fontes estilísticas e iconográficas 

R
esulta complicado identificar con seguridade as fon tes e paralelismos das 

iniciais en cor máis sinxelas, xa que nin en Francia nin en España existen 

demasiadas publicacións que permitan establecer unha comparación. 

Trátase dun nivel decorativo ignorado en xeral pola literatura en materia de 

Historia da Arte e a Paleografía. Esta situación está cambiando grazas a Internet, e 

mesmo existe a posibilidade de que se poidan establecer paralelismos significativos 

a partir de estudos máis exhaustivos nos vindeiros anos7
• Por outra banda, tanto as 

iniciais orladas como as coloreadas presentan semellanzas convincentes con outras 

procedentes de Francia, sobre todo do Oeste e do Norte do país: Limoges, Vierzon, 

Angers, Le Mans, Normandía , París; ou mesmo de tan ao Oeste coma Dijon. 

Deseguido, paso a citar algunhas das comparacións máis significativas: a imaxe de 

Santiago do folio 4 presenta paralelismos coas biblias do século XI de Limoges e 

Angers, sobre todo coa figura frontal de Cristo da Biblia de Angers (Angers 25 , 

f. 85), a de Santiago o Menor de Limoges (BnF lat. 8, II, f. 228) , e a de San Mateo 

representando un anxo que pisa un dragón -semellante, polo tanto, á figura de 

San Miguel-, da Biblia de la Catedral de Durham, elaborada por Guillaume de 

Saint Carilef durante o seu exilio en Normandía entre 1088 e 1091 (A.II.A, f. 87v)8
; 

tamén coa imaxe de Carlomagno do Cartulario de Vierzon (BnF lat. 9865, f. 3v), e 

co retrato do bispo Rugues de Payns que precede a Actus Ponti/icum Cenomannis 
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5 O estudo máis recente acerca da 
tradición do manuscrito atópase en 
J. Krochalis e A. Stones, The Pilgrim's 
Cuide. A Critica! Edition, 2:2 (Londres: 
H arvey Miller Publishers, 1998) , 
pp. 51-195. 

6 Os motivos desta datación, que se 
fundamenta na inclusión de nomes 
de xefes almorábides, na mención ao 
ídolo de Cádiz, a tres ordes clericais 
- posiblemente reflectindo o canon 
sobre os cóengos regulares adoptado 
no Concilio de Lyon de 1130- e aos 
fondos para a construción de Saint
Denis (entre 1137 e 1140) xa se avanzan 
en «Études sur le livre de Saint-Jacques 
attribué au pape Calixte II, I-IV», en 
P . David, Études historiques sur la Gallee 
et le Portugal du vi' au XII' siecle (Lisboa: 
Livraria Portugália, 1947), pp. 52-104. 

7 Tanto o sitio web Enluminures como as 
seccións «Mandragore» e «Banque 
d 'images» do web da BnF-Bibliotheque 
nationale de France ofrecen gran 
cantidade de material, malia non 
dispoñeren aínda de mecanismos de 
busca de tipos decorativos. 

8 Esta comparación aparece por vez 
primeira en S. Moraleja , «Ars sacra 
et sculpture romane monumentale: 
Le trésor et le chentier de Compostelle», 
Les Cahiers de St-Michel de Cuxa. Les 
origines de l'art roman. 1 leme centenaire 
de la /ondation de Cuxa, 11 (Cuxa: 
1980), pp. 189-238, fig. 102. 



Iniciaú G, D e D [Líber Sanctí J acobí, 
Codex Calixtinus, CF 14,f 128v] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago ele Compostela 

Inicial P [Líber SanctiJacobi, 
Codex Calixtínus, CF 14, f 156v] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
ele Santiago ele Compostela 

Inicial S [Líber SanctiJacobi, 
Codex Calixtínus, CF 14, f 71r] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
ele Santiago ele Compostela 

Cabeza humana [Líber Sancti 
Jacobí, Codex Calíxtínus, CF 14, 
f 1211] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago ele Compostela 

Inicial P [Líber Sanctí J acobi , 
Codex Calixtinus, CF 14,f 1791] 
Ca.1.137-1.140 
ACS- !lrquivo da Catedral 
ele Srtntirtgo de Compostela 

lllicirtl S [Líber Sanctí J acobi, 
Codex Calixtinus, CF 14, f 24v] 
Ca. J .13 7-.1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Srtntiago de Compostela 
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in urbe degentium, en Le Mans (Méd. mun. 224, f. 113)9
• O retrato de Turpín que aparece 

na inicial de apertura do Libro IV, mostrando o Arcebispo de Reims sentado de 

fronte entre a follaxe, ofrece un parecido sorprendente cun «T» inicial habitado 

anterior do libro de texto, ben francés ou inglés (BL Royal 13.A.XI, f. 22) 10
. Aínda 

que se ere que as iniciais orladas máis tardías, cos seus distintivos remates, tiveron a 

súa orixe en Inglaterra, existen manuscritos como os de Oxford (Bodl. Auct. E. inf.), 

que ofrecen constancia da súa propagación por unha ampla zona do Norte de Francia 

-dende o Oeste ata Dijon-, igual que acontece coas figuras frontais mencionadas con 

anterioridade. Os libros ibéricos, sobre todo aqueles relacionados con Alcoba¡_;:a e Lorvao, 

tamén constítúen un testemuño da expansión destes motivos pala Península Ibérica. 

É probable que as organizacións eclesiásticas -tanto as seculares como as monásticas

tivesen un papel importante na transmisión de libros iluminados e nos motivos concretos 

cos que foron ornamentados, malia que estes non sexan para nada comparables coa 

iluminación e ilustración da primeira etapa do ]acobus custodiado en Santiago. 
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Inicial T do libro de Turpin [Líber 
Sancti J acobi, Codex Calixtinus, 
CF 14,/ 163r] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

9 En A. Srones, «The Decoration and 
Illumination of rhe Codex Calixrinus ar 
Santiago de Compostela»; en íd. e]. 
Williams, The Codex Calixtinus ami the 
Shrine o/ St James (Tübingen: G. Narr, 
1992), pp. 137-84, aparece unha lista 
máis completa de comparacións xunto 
coas reproducións. 

10 V. H. Bober, «An Illustrated Medieval 
School-Book ofBede's De Natura 
Rerum», Journal o/ the Walters Art 
Gallery, 19-20 (Baltimore: 1956-1957), 
pp. 64-97. Podemos atopar «T» iniciais 
habitados semellantes en Lincoln 
Cathedral Library A.I.2, f.70v e en Le 
Mans BM 228, cfr. The Codex Calixtinus 
and the Shrine o/ St James ... op. cir, 
fig. 51. 



11 \Y/. Voelkle (ed.), The Stavelot Triptych, 
Masan Art and the Legend o/ the True 
Cross (Nova York: Oxford University 
Press, 1980). Podemos atapar outros 
exemplos na Cruz de Santa Elena, en 
Kelloe, condado de Dirham: T. Holland, 
]. Holt e G. Zarnecki , English 
Romanesque (Londres: Arts Council of 
Great Britain, 1984), pp. 208-9, fig. 176. 
Máis exemplos en A. Stones, «Four 
lllustrated ]acobus Manuscripts», en A. 
Borg, C. Hohler e A. Martindale, The 
Vnnishing Pnst: Studies in Art, Liturgy 
and 1\!Ietrology (Oxford: BAR-British 
Archeologizal Reports , 1981) , pp. 
197-222. Íd., «The Codex Calfrtinus 
and the Iconogrnphy of Charlemagne», 
en K. Pratt, l~olnnd 1111Cl Chnrlemngne 
in E11rope: Essnys 011 the Reception nnd 
Tmmformntion o/a Legend (Londres: 
King's College, Centre far Late Antique 
& Medieval Studies, 1996) , pp. 169-203. 

As escenas de Carlomagno 

A 
s escenas de Carlomagno suscitan dúbidas moi particulares. A pri~eira 

miniatura -na parte inferior do folio 162, ao final do Libro III- mostra, 

antes de ser restaurada, a Carlomagno na cama e a Santiago aparecéndose 

ante el, sinalando cara á Vía Láctea e instándoo a seguila ata Compostela co fin de 

liberar o seu sepulcro da dominación sarracena. Esta imaxe garda relación cunha 

iconografía de soños e visións moi común, da que atopamos exemplos coma o 

de Cristo aparecéndose a San Martiño, no texto Vida de San Martín de Tours do 

século XI (BM 1018, f. 9v), ou o Saña de Constantino, com() aparece no tríptico desa 

mesma época, realizado en esmalte champlevé para a abadía beneditina de Stavelot 

na rexión mosana11
. Máis confusas son as dúas escenas do seguinte poema, para 

as que non existe un modelo evidente. Aínda que é frecuente atapar grupos 

de guerreiros avanzando nas escenas de batalla do Antigo Testamento e das 

Cruzadas12
, a segunda escena, na que aparecen guerreiros e civís falando uns 

cos outros fóra dunha cidade, non resulta tan doada de identificar. As figuras 

están claramente conversando; se cadra se trata de guerreiros que, ao seu regreso, 

lles relatan os acontecementos da campaña aos civís que quedaron na casa, e o 

guerreiro da dereita apunta coa lanza cara á páxina contigua, na que comeza a 

historia. Un posible paralelismo sería a imaxe de David recibindo pan e unha 
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espada de Abimélec no comentario aos Salm?s de Sant~ Agostiño, de orixe incerta, 

custodiado en Subiaco (Santa Scolastica, Allodi 21 , Februi 22, Ms CI) 13
. 

Malia que non consta que o artista do ]acobus deixase pegada en ningún 

outro manuscrito, case podemos asegurar que tanto el coma o seu ámanuense 

e o seu iluminador eran franceses ou recibiron formación en Francia, o cal non 

descarta que traballasen en Santiago. De feíto, as iniciais en vermello e azul que 

aparecen no traballo do amanuense 2 parécense a algunhas das partes a pluma do 

Tambo A do Cartulario de Santiago, e as devanditas seccións do manuscrito foron 

engadidas sen dúbida en Santiago. Case se podería afirmar que o primeiro período 

tivo lugar alí mesmo, probablemente antes da morte de Diego Xelmírez, en 1140 

-como xa mencionamos- e baixo o seu tácito mecenado. Aínda que se lle atribúe 

ao papa Calisto a autoría de moitas partes do ]acobus -dende a carta introdutoria 

do principio ata partes da «Guía do peregrino» do Libro V-, non se descarta que 

a devandita atribución sexa froito dunha estratexia para dotar o t~xto de maior 

autoridade. O outro «autor» ao que se lle adxudican partes do texto recibe o nome 

de Aymericus, considerado, xunto ao papa Calisto, autor de partes da «Guía». 

Resulta tentador supoñer -tal e como fixeron varios expertos- que este 

Aymericus é o mesmo que o «Aymericus Picaudus (ou Picandus) de Partiniaco», 

que aparece como autor no titulus dunha das cancións do apéndice musical que se 
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Santiago Apóstolo [Liber Sancti 
Jacobi, Codex Calixtinus, CF 14, 
f 4r; detalle] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Aparición do apóstolo Santiago nun 
soiío de Carlomagno [Liber Sancti 
Jacobi, Codex Calixtinus, CF 14, 
f 162r] 
Ca.1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Viaxe dos exércitos dende Aquisgrán 
[Liber Sancti J acobi, Codex 
Calixtinus, CF 14, f 162v] 
Ca. 1137-1140 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

12 Nos manuscritos de Dijon podemos 
atapar exemplos como As Táboas 
Canónicas da Biblia de San Benigno, 
Dijon BM 2, f. 402v -tal e como indica 
W. Cahn, «Comments on the Question 
of lliumination», en The Codex 
Calixtinus and the Shrine o/ St James ... 
op. cit. , pp. 239--43, fig. 24-; ou os 
murais de finais do século XII e 
principios do XLII da Capela dos 
Templarios de Cressac (Charente) 
- cfr. «The Codex Calixtinus and 
the lconography of Charlemagne» ... 
op. cit., p. 189, fig. 19-. 

13 «The Decoration and lliumination 
of the Codex Calixtinus at Santiago de 
Compostela» ... op. cit., pp. 147-8. 



inclúe ao final do volume. Certamente, hai elementos no texto -en concreto 

no Libro V, a «Guía do peregrino»- que indican que ben o autor ou ben o 

compilador procedía do Oeste de Francia. Tamén poderiamos deducir que foi 

cóengo en Saint-Léonard de Noblat durante un tempo e que acabou tendo algún 

tipo de relación co hospital de peregrinos de Santiago14
• Así e todo, outras fontes 

-en particular o manuscrito de Pistoia- sinalan a existencia doutro posible autor 

ou compilador: Rainerius, alías Robertus, de Pistoia, un clérigo culto que viaxou e 

se formou en París -quizais en Saint-Martin-des-Champs na época do prior Mateo 

de Albano e en Saint-J acques-du-Haut-Pas-, probablemente tamén en Cluny, 

en Vézelay -en caso de que resultase ser o autor da música do ]acobus-, en 

Inglaterra e en Italia. Movíase nos círculos de legados papais, bispos e abades 

-coma os autores das cancións do apéndice musical e os signatarios da bula de 

Inocencio- e era o protexido dalgúns dos relixiosos máis ilustres da súa época. 

Acabou exercendo como mestre en Santiago. Foi Rainerius (ou Robertus) quen, 

arredor de 113 8 e coa autorización de Diego Xelmírez, organizou o traslado da 

reliquia da mandíbula do Apóstolo dende Santiago ata a terra do seu mecenas, o 

1 ' : 

-~~~:Juit1onl~m:~1a:~~ i. 
~o:.JL.iclamtl!léi1~ecel t 

lennffiin111Vli,111ro.ll1-;dvm.eullmc:vai! \ 
111:n11Jii& !.1tolutt<nv<1~C'~1il·ucU11t¡ 1 
Lt.1n1& lt.ll'o ruo:ml'ihoa r.trnu; 1tteof!m 

· ¡¡ e}-ar1~6-:VÍ'Ílb9 ~<ltllll)ill\lM:l1ÍqJ ! , 
?imtl.'fi.1\)on imo2tc'mm fflri;ñirr.t1ñr.:~ ¡ 

n(l}l<1lllltMnfr~nódtnrmll111 édt4 mta ¡ 
im02tt:<J uf~ .tt1mo:ié'~íq¡.t1'mM~ñ11r ¡ 

· tnllí9fqll qnµp\i1'™1tii'Íllfl'Cp1r.014 le'Jc 
~11rfül71~ '1UC C\llp011&fr:urd\.m-.nmtr.di1gn~,mfbfrn!'Óllí111n_1 ~ 
t"& .11irn'1 !)rnnt.m .r.IJoG nd"nr.ÍAttr~jn Jll~trnó fu1tffu$~1i.i q(}iti l 

--··--~· -~~''~"~11 .~11~fu~?f11nn.~~1\'!!rmérm1116d11t1timm1r:1ie<~llÍJIÍl!ou : 

14 Para unha explicación razoada 
completa, v. The Pilgrim's Guide. 
A Critica! Edition .. . op. cit. 

15 Acta Sancto rum, Iulii VI, pp. 25- 28. 
P isto ia, Archivio di Stato, Doc.vari l : 
comentadas en L. Gai, R. Manno Tollu, 
G. Savino, L'Apostolo San ]acopo i11 
Documenti delt'Archivio di Sta to di 
Pútoia (Pistoia: Archivio di Sta to de 
Pistoia, 1984). «Testimonianze jacobee 
e referimenti compostellan i nel la storia 
di P istoia dei secoli :\11- Xl LI », en L. Gai 
(ed.) , P1~1·toia e il Cammi110 di Sa11tiago. 
Una di111e11sio11e europea 11ella Toscana 
111edioevale (Perugia: Centro I taliano 
di Studi Compostellani , 1987), pp. 192, 
195. The Pilgrim's Guide. A Critica! 
Editio11 ... op. cit., pp. 153- 69. 

16 As cartas de Pistoia, Archivio di Stato 
Doc. Vari 1 e do Ms P proban que 
Ra inerius foi mestre en Santiago. 

17 Acta Sanctorum Novembro I, p. l , 
U11der the lives o/]a111es's co111p1111iom, 
Atha11asi11s al/(! Theodore. Resumido en 
The Pilgri111's Guide. A Critica! Edition 
... op. cit., p. 158. 

bispo Atto de Pistoia, quen a cambio fixo todo o posible por propagar o culto a 

Santiago por toda Italia15
. Os manuscritos máis tardíos de Pistoia -relacionados 

coa copia de Pistoia do ]acobus, Ms P- dan fe de que tanto a Rainerius como á 

Capela de Santiago de Pistoia lles foron concedidos privilexios papais en 1145 

CTL 8794 e 8795), o que confirmaría a veracidade do traslado da reliquia16
. De feíto, 

a reliquia de Pistoia volveu ser examinada en 1879, cando se desenterraron as 

reliquias de Santiago e os seus dous compañeiros -inhumados na ábsida de 

Santiago en 1589 como medida de protección ante a ameaza de invasión 

británica- e se descubriu que nun dos esqueletos faltaba a apófíse mastoide, 

que si se conservaba na reliquia de Pistoia17
. 

O máis probable é que nunca cheguemos a coñecer con exactitude cal era a 

relación que existía entre Aymericus e Rainerius/Robertus, nin quen -no caso de 

que fose un deles- preparou a compilación do Jacobus; así e todo, como acabamos 

de expoñer, os dous posúen o perfil ideal para seren considerados responsables deste 

feíto, e os dous traballaron probablemente baixo o protectorado de Diego Xelmírez . 
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Influencias: as copias ilusttadas 

A 
marte de Diego Xelmírez en 1140 debeu poñer fin ao propósito deste de 

divulgar o Jacobus, xa que só se conservan doce copias da compilación 

enteira e só tres delas están ilustradas. O naso cotexo da «Guía do 

peregrino» indica que nunca puido haber máis dunhas 25 copias, co cal este non 

era o libro que todos os peregrinos levaban durante a súa viaxe a Santiago, malia 

o prácticos e útiles que resultan a información, os comentarios e a invectiva que 

contén o texto18
. En canto ás ilustracións, as tres copias iluminadas constitúen o 

testemuño máis directo que ternos da influencia do Jacobus. As tres foron realizadas 

a principios do século XIV; dúas delas, a da Cidade do Vaticano (f\rch. S. Pietro 

C 128, Ms VA) e a de Londres (BL Add. 12213, Ms A) , copiáronse en Santiago, 

directamente do Jacobus, mentres que a terceira copia, a de Salamanca (BU 2631, 

Ms S), presenta diferenzas notables. As tres mostran influencias do Cartulario de 

Santiago de principios do século XIV, Tambo B, escrito ao redor de 1326 -as 

ilustracións do Ms A, en concreto, gardan unha gran semellanza estilística, e o Ms S 
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Monograma [Tombo A, CF 34, 
f 461~· detalle] 
1129- 1134 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Inicial S [Codex Calixtinus, 
Ms C 128,f 21 1~· detalle] 
Ca. 1325- 1350 
Archivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

Inicial S [Codex Calixtinus, 
Ms C 128,f 79v] 
Ca. 1325-1350 
Archivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

Inicial C co papa Calisto [Codex 
Calixtinus, Ms C 128, f l r] 
Ca. 1325- 1350 
Archivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

18 Non é o caso do «Pseudo-Turpin», 
que circulou lib remente e que 
p robablemente precedeu ao ]acobus. 
Podemos atapar un estudo exhaustivo 
dos manuscritos en A. de Mandach , 
Naissance et développement de la 
chanson de geste en Europe, 1:6 
(Ginebra: Droz, 1961-1993) [La Geste 
de Charlemagne et de Roland, 1969] e en 
C. Meredi th-Jones, Historia Karoli 
Magni et Rotholandi ou Chronique e/u 
«Pseudo-TU1pim> (Xenebra: Slatkine 
Reprints, 1972), aínda que en ningún 
caso se chega a unha conclus ión en 
canto a cal é a copia máis antiga nin a 
súa procedencia. Véxase tamén H. M. 
Smyser (ed.), The «Pseudo-Turpin» 
(París: Bibliotheque Nationale, 1937) . 
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Santiago Apóstolo [Coclex 
Calixtinus, Ms C 128, f 3v] 
Ca. 1325- 1350 
Archivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

Inicial T de Ti11pin [Coclex 
Calixtin us, Ms C 128, f 134v] 
Ca. 1325- 1350 
A rchivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

tamén contén a miniatura de Santiago Matamouros-. Era o período do episcopado 

de Berenguel de Landoira -no cargo de 1317 a 13 3 0-, antigo gran mestre __ 

dos dominicanos e protector de Bernard Gui, inquisidor de Toulouse, quen se 

converteu en sufragáneo de Berenguel en Tui. Este alarde de interese polo ]acobus 

pode estar relacionado co desexo de reforzar o culto apostólico como recurso 

para loitar contra a herexía na provincia, aínda que non existen probas de que 

nin o arcebispo nin o seu sufragáneo fosen propietarios directos de ningún dos 

tres manuscritos. 

MsVA 

A copia quemáis se aproxima ás ilustracións do ]acobus é o manuscrito do 

Vaticano, Ms VA, iluminado por un artista de principios do século XIV que se 

esforzou enormemente por copiar o estilo do orixinal. Tanto é así que en Ms VA 

podemos apreciar igualmente as diferenzas entre os artistas responsables das 

iniciais orladas, por poñer un exemplo, e os retratos de Calisto, Santiago e Turpín 

adoptan o mesmo formato que no Jacobus. No Ms VA podemos apreciar o deseño 

orixinal da miniatura do Saña de Carlomagno; e ademais, a inscrición que abre 

o Libro IV, que aparece borrada no ]acobus, si se conserva- neste manuscrito, 

e atópase baixo a miniatura dos guerreiros representada en dous rexistros. 
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MsA 

Os creadores da copia Additional estaban menos preocupados por transmitir 

exactamente o formato do Jacobus, polo que o retrato de apertura de Calisto se 

converte nunha inicial orlada co escudo de armas de León e Castela na marxe 

inferior -quizais un indicio de mecenado real-, e ao retrato de Santiago fáltalle 

o marco, malia que se distingue a auréola ornamentada con cunchas de vieira. 

A miniatura do Soño é similar, e nela aparece tamén a auréola de Santiago 

decorada con cunchas. Este mesmo motivo aparece no Tambo B, folio 2v, sobre 

o que falaremos máis adiante. No Ms A falta, porén, a páxina dos guerreiros. 

MsS 

A copia de Salamanca, malia presentar un estilo semellante ás outras dúas e ao 

Tambo B, parece reflectir outro modelo, un cuxa compilación non se titula Jacobus 

e que omite todos os textos engadidos a continuación do Libro V no Jacobus 

e que si foron copiados en Ms A e Ms VA. Existen, ademais, probas textuais 

diso -concretamente na «Guía do peregrino», Libro V-, e Díaz y Díaz afirma 

que o cambio significativo, no colofón, da palabra «Roma» -un dos lugares 

onde se supón que se preparou a compilación- por «curia» apunta ao período 

de catividade dos papas en Aviñón, que comeza en 1305 coa elección de 

153 

lj9-' . 

Aparición de Santiago mm saña 
de Carlomagno [Codex Calixtinus, 
Ms C 128, f 133v] 
Ca. 1325-1350 
A rchivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 

Viaxe dos exércitos dende Aquisgrán 
[Codex Calixtinus, Ms C 128, 
f 134r] 
Ca. 1325-1350 
A rchivio di San Pietro, Cidade 
do Vaticano 



19 El Códice Calixtino de la Catedral de 
Santiago. Estudio codicológico y de 
contenido ... op. cit., p. 136, n. 95 . Véase 
tamén The Pilgrim's Guide. A Critica! 
Edition ... op. cit., p. 119. 

20 V. A. Stones, «Las ilustraciones del 
"Pseudo-Turpin " deJohannes y La 
Chronique de l'Anonyme de Béthune», 
en K. Herbers (ed .), El «Preudo
Tt11pin», lazo entre el culto jacobeo y el 
culto de Carlomagno (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2003), 
pp. 317- 30. Máis info rmación sob re as 
Grandes chroniques en R. Lejeune e J. 
Stiennon, La Légende de Roland dans l'art 
du lvloyen Áge (Bruxelas: Arcade,197), 
e a recensión de D. J. A. Ross, «The 
Iconography of Roland», i\!Iedium 
IE.vum, 27 (Oxford: 1968), pp. 46- 65. 
V. A. D. Hedeman, The Royal Image, 
Images o/ the Grandes chroniques de 
France, 1274- 1422 (Berkeley: University 
of Cali forn ia Press, 1991). 

21 La Légende de Roland dans l'art du 
Mayen Áge ... op. cit ., pp. 400, 501, 
fig. 296. 

22 E n «Four Illustrated ]acobus 
Manuscri pts» ... op. cit., indico a 
pos ib ilidade de que as ilustracións de 
«S» deriven doutro modelo que non é o 
jacobus de Santiago, senón quizais dun 
relacionado coa copia de Baudouin de 
Hainaut, perd ida na actualidade; tema 
tratado por Smyser en The «Pseudo
T111pi11» ... op. cit., pp. 7, 10. 

Clemente V19
• No Ms S elimínase o retrato de Calisto, mais ínclúese o de Santiago, 

que mostra o santo vestido por enteiro como un peregrino, con chapeu, o caxato 

en forma de «tau» e a escarcela, e non en calidade de Apóstolo, coma no Jacobus 

e en Ms VA e Ms A. A inicial de Turpín non representa un retrato de Turpin nunha 

capital orlada, senón unha escena narrativa: a visión de Turpin dos heroes de 

Roncesvalles, cuxos carpos xacen martas mentres as súas almas son levadas cara 

ao ceo nun pano ao tempo que Turpin celebra a misa. O tema é pouco común 

-non hai testemuño del, por exemplo, no sepulcro de Carlomagno en Aac~_en, 

nin na vidreira de Carlomagno en Chartres-, aínda que podemos atapar un tema 

semellante no contexto das crónicas escritas en francés: a Chronique de l' anonyme 

de Béthune (BnF naf. 6295 , f. 25v), onde a alma de Roland é levada cara ao ceo e a 

de Marsile empurrada cara ao inferno20
, e en certas copias das Grandes chroniques 

de France -por exemplo, BnF fr. 2813 , feíta para Carlos V entre 1375 e 1379, 

folio 112v; BnF fr. 6465, folio 104v, ilustrada por Jean Fouquet ao redor de 1460, 

e outras varias-21
• No Ms S, a inicial de Turpin aparece pr<:~cedida por unha 

versión das tres escenas de Carlomagno, considerada nesta ocasión como unha 

única miniatura, co Soño de Carlomagno na parte superior, acompañado á dereita 

por un detalle que mostra o ataque a uns cristiáns. O rexistro que mostra a 

Carlomagno e o seu exército en retirada pon de relevo a Roland, que aparece no 

centro portando un estandarte. Estes detalles, xunto coa disposición das escenas, 

danlles máis sentido ás tres escenas, e son, se cadra, unha proxección dun modelo 

anterior ao do Jacobus22
• 

A copia de Salamanca é a única que inclúe unha miniatura de Santiago 

Matamouros , que se a topa no folio 120, ao final do Libro V, a «Guía do peregrino». 

Esta imaxe é moi similar a unha miniatura do Tambo B, en cuxa páxina aparece un 
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Inicial C [Codex Calixtinus, 
Add. 12213,f 11'] 
Ca. 1325-1350 
BL-The British Libra1)1, Londres 

Santiago Apóstolo [Codex 
Calixtinus, Add. 12213,f 3v] 
Ca. 1325-1350 
BL- The British Library, Londres 

Aparición de Santiago nzm soiio 
de Carlomagno [Codex Calixtinus, 
Add. 12213,f 132r] 
Ca. 1325-1350 
BL-The British Library, Londres 

Santiago a cabalo [Tombo B, CF 33, 
f 2v; detalle] 
Ca. 1326 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 



Santiago peregrino [Codex 
Calixtinus, Ms 2631, f 2v; detalle] 
Ca. 1325-1350 
Biblioteca General Histórica, 
Salamanca 

Soiio de Carlomagno e viaxe dos 
exércitos dende Aquisgrán [Codex 
Calixtinus, Ms 2631, f 90r] 
Ca. 1325-1350 
Biblioteca General Histórica, 
Salamanca 
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texto de 1326 que proporciona un terminus post para a datación do devandito 

tambo. No relevo esculpido do cruceiro sur da Catedral de Santiago atopamos 

versións anteriores da figura de Santiago Matamouros, que datan se cadra de finais 

do século XII. Esta figura tivo unha especial acollida entre a poboación cristiá 

española e triunfou como a imaxe predilecta para representar a Santiago, Apóstolo 

de España, aínda que non se pode dicir que a súa orixe teña algo que ver co 

Jacobus. 

Polo demais, a imaxe que gozou de máis popularidade foi o Soño de 

Carlomagno, que aparece no sepulcro de Aachen e na vidreira de Chartres, e que 

se integra na tradición das Grandes chroniques de France. Neste caso, a versión 

do Jacobus constitúe o exemplo conservado máis antigo, aínda que se podería 

cuestionar a atribución da popularidade desta figura ao Jacobus directamente, xa 

que non existen probas de que o Jacobus tivese abandonado Santiago e si de que, 

pala contra, permaneceu alí dende a súa creación. É posible que outras imaxes do 

Soño desen lugar ás tradicións posteriores, e que o pequeno grupo das copias do 

Jacobus e a versión afín de Salamanca non constitúan por si mesmas máis que unha 

pequena tradición de ilustracións independente. 
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Bispo Turpin [Codex Calixtinus, 
Ms 2631,f 90v] 
Ca. 1325-1350 
Biblioteca General Histórica, 
Salamanca 

Santiago cabaleiro [Codex 
Calixtinus, Ms 2631,/ 120r] 
Ca. 1325-1350 
Biblioteca General Histórica, 
Salamanca 



José María Díaz Fernández 

1 Historia Compostella1111. Co1pus 
Cbristi1111orum Continuatio Mediaevalis, 
ed. E . Falque Rey (Turnhout: Brepols 
Publishers, 1988). 

2 J. O. Bragan~a (ed.), Missal de Mateus. 
Manuscrito 1000 da Biblioteca Ptíblica 
e Arquivo distrital de Braga (Lisboa: 
Funda~ao Calouste G ulbenkian, 1975). 

O «Pío Ladroízo» de Xelmírez 

P 
ara a axeitada captación do día a día nunha vida tan encamiñada como a 

de Xelmírez, axuda enormemente o testemuño pormenorizado da Historia 

Compostellana1
, centrada nel, tan atento a deixar constancia documentada do 

seu protagonismo único na fabricación da grandeza de Compostela. Se cadra non se 

reparou dabondo na intención case haxiográfica dos autores-testemuñas, que tan ben 

cumpriron a súa misión. Dende lago, o Xelmírez que emerxe máis poderoso na trama 

de acontecementos é o «obispo puesto en pontificial», o Xelmírez que acompaña 

o seu itinerario con misas e procesións, esplendores litúrxicos e signos de 

grandiosidade. Sen dúbida, o seu acceso persistente a Roma, con concesións 

estratéxicas con Cluny, dispúxoo a insuflar en Compostela un-estilo de celebración 

tocado de exultante novidade. 

O Xelmírez liturxista 

O 
tema do Xelmírez liturxista permanece pouco estudiado, por máis que 

a Historia Compostellana ofrece elementos abondos que así o evidencian, 

dende a creación dun numeroso cabido de alto estilo ata o regalo de ricos 

ornamentos e utensilios e, sobre todo, de novas libros litúrxicos. Na lectura .do 

capítulo 57 do Libro II -«Noticias sobre las vestiduras, libros y otros ornamentos 

de iglesia que adquirió el arzobispo»- hoxe resúltannos salientables o antifonario, 

o oficiaría, o cuadraxesimario, os dous bendicionarios e, sobre todo, o misal e o 

breviario -«tres breviarios»-, o que debeu supoñer unha achega notable para a -

implantación do rito romano, moi madrugador, se se· compara, por exemplo, coque 

representa para Braga o Misal de Mateus2
• A presenza, xunto aos libros litúrxicos 

propiamente ditas, da Regra Pastoral de San Gregario o Ma_gno -Líber Regulae 

Pastoralis- abondaría por si soa para testemuñar a opción por un programa no que 

se combinan a acción e a contemplación: o «activus in contemplatione», como ideal 

bastante transparentado na Historia Compostellana. Segue a ser enigmático ese libro 

titulado Vitae episcoporum posuído por Xelmírez. Véxome tentado a referilo ao 

Vitae patrum emeritensium, de posesión aparentemente abrigada nel, quen, ao 

asumir o título correspondente á antiga metrópole de Mérida, debeuse considerar 

continuador da serie dos seus arcebispos, moi especialmente do gran Masona 

(t606), que ben puido constituír para el un alto exemplo a seguir. Dende lago, a 

actuación de Xelmírez en Compostela correspóndese bastante ben coa de Masona 

en Mérida. 
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Se a presenza de Xelmírez xa supuxo dende os comezos do século XII o 

auxe e transformación da vida litúrxica na basílica compostelá, é abrigado pensar 

na súa especial atención aos elementos específicos do culto xacobeo. O Iacobus 

marca a cristalización do seu programa, no que seguramente se unen ás moitas 

creacións novas anteriores elementos que así se viran salvados de preterición. 

O Liber ofrece asemade descricións coloristas da liturxia vivida e, con sorprendente 

abundancia, de textos litúrxicos para as celebracións fundamentais do Oficio 

Divino e da Misa. 

Á custa de Braga 

A 
Xelmírez non só lle corresponde o eficaz pulo á obra construtiva iniciada 

por Diego Peláez, senón tamén a sabia distribución dos espazos e a 

sinalización gloriosa da tumba apostólica, baixo o baldaquino recordado 

co seu nome. Pero houbo algo máis ... En época moderna, por exemplo, non tentou 

Filipe II acrecentar o pío interese da gran basílica de El Escorial arrequentándoa con 

numerosas reliquias? Foi xustamente o que séculas antes fixo Xelmírez en Santiago. 

Semellaría, en principio, que coas sagradas reliquias do Apóstolo se satisfacía 

abando calquera esixencia. Mais para el tamén foi válido aquilo de que «quod 

abundat non nocet>>, a abundancia non prexudica. Non conviña axuntar aos restos 

do Apóstolo outros carpos santos trllídos doutras partes? Habíaos e ben eminentes 

en Oviedo, conducidos ata alí polos cristiáns do sur que buscaron refuxio en 

Asturias: San Paio, Santa Eulalia de Mérida ... aos que se sumarían as numerosas 

reliquias da Cámara Santa. Pero non era pensable, nin se lle puido pasar pola cabeza 

a Xelmírez, despoxar de reliquias a Oviedo, a cidade fundada por Afonso II, o reí 

que marcou os comezos de Compostela co hispo Teodomiro. Máis a man tiña a 

Braga, comprendida baixo os seus especiais poderes, que comezaba a súa 

recuperación da invasión sarracena co hispo San Xeraldo, a quen Xelmírez socorreu 

de forma estable, facéndoo cóengo do cabido compostelán. É real o estado penoso 

dos seus lugares de culto que a Historia Compostellana nos presen~a? Non hai novas 

do pesadume que en San Xeraldo tería sido abrigado ante un despoxo contrario á 

súa vontade. De todos os xeitos, a actitude silandeira e con nocturnidade, prestas as 

cabalgaduras para partiren ao galope, mal semellan avirse coa parsimonia pontifical 

con que Xelmírez toma os restos santos, envurullándoos en ricas teas, segundo o 

mesmo relato da Historia Compostellana. 

159 



3 M. Domínguez, «Gelmírez y el "Furtum 
sacrum"», en C. Bosch, L. A. García, 
M. E. G il e M. Vallejo (eds.), Santos, 
obispos y reliquias. Actas del III 
Encuentro Hispania en la Antigüedad 
Tardía (13 a 16 de octubre de 1998) 
(Madrid: Universidad de Alcalá de 
Henares, 2003), pp. 155- 67 . 

4 H. Flórez, Viage de Ambrosio de Morales 
por orden del Rey D. Phelipe JI a los 
Reynos de León, y Galicia, y Principado 
de Asturias para reconocer las reliquias 
de Santos, sepulcros reales, y libros 
manuscritos de las Cathedrales, y 
Monasterios (Madrid: Marín, 1765). 

5 R. da Cunha, História eclesiástica dos 
arcebispos de Braga, 2 vols. (Braga, 
1634). 

6 A. Ferreira, Fastos Episcopaes da Igreja 
Primacial de Braga (sec. 111-sec. XX) 

(Braga: lYlitra Bracarense, 1928). 
7 A. López Ferreiro, Historia de la Santa 

A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
11 vols. (Santiago de Compostela: 
Semina rio Conciliar de Santiago, 
1898-1901). 

8 A.]. da Costa, O Bispo D. Pedro e a 
organizarao da Arquidiocese de Braga, 
2 vols. (Braga: lrmandade de Sao Bento 
da Porta Aberta, 1959; 2" ed. 2000). 

De feíto, e sen pretendelo -Xelmírez só buscaba o esplendor da casa de 

Santiago e, seguramente, a exclusión de calquera centro veciño de peregrinación que 

puidese resultar competitivo-, ao despoxar a Braga dos corpos santos, que alí se 

viran salvagardados, e colocándoos honrosamente nos lugares máis privilexiados 

da nosa catedral, asegurou en Compostela a mellor presenza bracarense e o mellor 

atractivo para as boas xentes do país irmán, especialmente as das súas terras do norte. 

Estámonos referindo, está claro, aos sagrados corpos de San Froitoso e dos santos 

mártires Susana, Silvestre e Cucufate3
. 

Versións opostas 

O 
s avatares do «Pío Ladroízo» e os incidentes do traslado foron xa narrados 

moitas veces, servindo sempre, como base única do relato, a Historia 

Compostellana. Á Catedral de Santiago chegaron os sagrados corpos nun 

dezaseis de decembro do ano 1102, conducidos por Xelmírez, que non podía iniciar 

máis santa e gloriosamente o seu pontificado, co que se inaugura o século XII: Xelmírez 

foi elixido o un de xullo do ano 1100. Naturalmente, entre nós primou sempre para o 

caso a versión haxiográfica do relato, seguindo o fío do relator, o arcediago Hugo, 

testemuña presencial do traslado. A narración orixinal semella arrincada dun santoral, 

e así puido pasar case literalmente ás leccións litúrxicas do oficio divino da festa da 

Translación de San Froitoso -e os demais santos bracarenses-:_ que, dende o mesmo 

século XII, se celebrou na nosa Catedral. Historiadores españois de alcance universal 

-Morales4
, Mariana, Masdeu, sempre tocado de hipercriticismo-, non se mostraron 

tan devotos de Xelmírez. E menos aínda, claro está, os historiadores portugueses. 

O beatífico Don Rodrigo da Cunha, Arcebispo de Braga, é case excepción: na súa 

Historia Eclesiástica dos Arcebispos de Braga, e dos Santos e Varoes ilustres, que 

/loreceréio neste Arzobispado5 semella evitar calquera palabra belicosa. Non así 

-e están, naturalmente, no seu dereito-, historiadores coma Augusto Ferreira nos 

seus Fastos Episcopaes da Igreja Primacía! de Braga6
, quen afía os seus argumentos para 

demostrar a mala fe do compostelán, que traizoa a fraterna hospitalidade que lle ofrece 

o bracarense, nada menos que San Xeraldo. Nos nosos mesmos días, o sabio cóengo 

Avelino de Jesús da Costa-pode ser considerado como o López Fern;iro7 da Catedral 

de Braga- non anda con andrómenas no seu O hispo Don Pedro e a organizat;éio da 

diocese de Braga8
: cada ~ez que se refire ás intervencións de Xelmírez que nos ocupan, 

emprega sen artificio a palabra «roubou». 

Sona acadada 

O 
certo é que os corpos santos traídos de Braga acadaron dende a basílica 

compostelá, no cumio da súa gloria, unha sona universal, difícilmente 

imaxinable no seu primeiro lar. A localización concreta que Xelmírez lles 

procurou non podía resultar máis enaltecedora: San Froitoso obtivo inicialmente a 

capela central de O Salvador, pasando, catro anos despois, á de San Martiño, que 

cambiou a súa denominación inicial pola do santo bracarense. Aos dous escuros 

mártires Silvestre e Cucufate correspondéronlles, respectivamente, as capelas 

absidais, que seguen en dignidade, de San Pedro e San Xoán Evanxelista. O destino 
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do carpo de Santa Susana foi, se cabe, máis glorioso: a igrexa do Santo Sepulcro, que 

chegaría a converterse en igrexa parroquial de Santa Susana, co-patroa, máis tarde, 

da nosa cidade, con festa propia de gardar o once de agosto. 

É escusado dicir que a presenza destes carpos santos en Compostela contribuíu 

a realzar a sona da nosa Xerusalén de Occidente. Sorprende que na Hoja de las 

reliquias de la Catedral de Santiago, que Gonzalo de la Passera imprimiu, seguramente 

en Monterrei, pouco despois de 1494, só se faga mención de Santa Susana: 

«Extramuros de la Ciudad hacia la parte occidental, descansa el cuerpo de Santa Susana, 

virgen y mártir». E había de ser o licenciado Malina, quen -dende Mondoñedo!

lanzase ao vento a trompetería dos seus dodecasílabos, imitativos dos do Laberinto 

de Don Juan Manuel, que demostra coñecer. Referímonos, naturalmente, á súa 

Descripción del Reyno de Galicia9
, impresa por vez primeira en Mondoñedo 

o ano 1550. «La primera parte -como anuncia de entrada- trata de los cuerpos 

santos que aquí se hallan». Os brazos e cabezas do relicario da catedral compostelá 

resultan miudezas para o maxistral de Mondoñedo, comparados co que anuncia 

agora: 

«[ .. .] pero dexemos / el miembro o pedazo, 
digamos los cuerpos / enteros que son. 
Allí en Compostela, /a más del Glorioso 
Están otros cuerpos/ de vida aprobados 
De muchos milagros, / bien solemnizados 

Que con Cucu/ate, /Silvestre y Fructuoso 
Y Sancta Susana / un cuerpo precioso 
Está luego junto / de aquella ciudad 
A este recurren /por serenidad 
Si el tiempo se alarga/ de ser muy lluvioso»1º. 

A prosa de Malina expón o contido dos seus versos, ofrecéndonos datos preciosos. 

«A San Fructuoso -di- se le hace tal veneración que el día de su fiesta quita la misa 

del altar del apóstol y se dice en el suyo: lo cual en día alguno de todo el año se sufre por 

solemne que sea»11
• 

Con relación a Santa Susana a explicación resulta, se cabe, máis popular e 

saborosa: «Hállase milagrosamente en el sufragio de esta santa, que las más de las veces 

que se saca con devoción su cuerpo cesan las aguas que por la mayor parte hacen gran 

daño en este Reyno»12
• Polo que se deduce do mesmo Malina, tamén as arcas de 

Silvestre e Cucufate saían en procesión: «Los otros dos son Cucufate y San Silvestre, 

cuyos cuerpos sacan a muchas necesidades con gran solemnidad e devoción» 13
. 

A localización definitiva 

O 
cabido compostelán, moi entrado xa o século XVII, concibiu o proxecto 

de reunir as reliquias existentes na Catedral na Capela dos Reís, que 

pasou a ser Capela das Reliquias. Tal determinación supuxo innovacións 

artísticas, entre as que destaca o retablo-relicario de Bernardo Cabrea, onde se 

rexistran as primeiras columnas salomónicas do Barroco hispano. Como é sabido, 
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9 B. S. de Malina [1550] , Descripción del 
Reyno de Galicia, y de las cosas notables 
del con las Armas y Blasones de los 
Linages de Galicia, de donde proceden 
se1ialadas Casas en Castilla (Madrid: 
Roque Rico de Miranda, 1675) . 

10 Ibídem, p. 12. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem, p. 13. 
13 Ibídem, nota 6. 



ardeu no século pasado, e só se conservan del algúns restos apreciables e o testemuño 

dalgunha vella fotografía bastante ilustrativa. 

Por fortuna conservouse tamén un trazado esquemático no extenso cartel de 

«Relación de las Reliquias de la Catedral de Santiago» polo que sabemos con certeza 

o lugar preciso que ocupaban os santos portugueses. Santa Susana non figura xa na 

súa arca primitiva, senón na urna de prata costeada en 1683 polo cóengo Martínez de 

Loaisa. Tal urna serviu de modelo para a que nove anos despois o arcebispo Monroy 

encargou para o carpo de San Cándido, procurado por el en Roma en 1690 ... Todo 

fai pensar que no retablo que Cabrera tivo a punto en 1633 se obraron 

transformacións posteriores que alteraron a disposición observada en 1641, ano da 

inauguración oficial da Capela das Reliquias. 

A inauguración debeu ser realmente grandiosa, coa pomposidade barroca do 

momento, moi ben descrita, en prosa concorde en barroquismo, polo cóengo de Puga 

y Castro, que tivo o valor de lela na sesión capitular do trinta de agosto, poucos días 

despois do evento. 

A data elixida foi precisamente a festividade de Santa Susana, once de agosto, 

e o cronista tivo bo interese en deixar constancia, sobre todo, da magna procesión, 

na que os conventos de San Francisco, San Domingos e Santo Agostiño, o Colexio 

dos Xesuítas e a Real Abadía de San Martiño Pinario rivalizaron na montaxe de 
-

aparatosos altares que marcaron o traxecto: cinco puntos de parada onde a capela 

catedralicia cantou outras tantas composicións, das que só se conserva a letra, grazas, 

por certo, á relación de Puga. Paga a pena transcribir algúns versos da primeira, 

porque nela vense expresamente cantados os nasos «santos portugueses»: 
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«Hoy la iglesia que a Dios enamora 

un festejo le quiere hacer 

con reseña de diestro soldados 

que marchan gallardos a nuevo cuartel. 

Un tronco del estandarte, 

del hombre Dios de Israel, 

quiere tremole Silvestre 

pues supo vencer en él 

Rosendo con Fructuoso, 

Arzobispo portugués, 

servirán de centinelas 

pues lo fueron de su grey. 

A Cucufate y Cristóbal, 

]anuario con otros seis 

siguen, dos veces hermanos 

en el morir y nacer. 

Del ejército en el cuerpo 

el de Susana se ve 

desmintiendo valerosa 

los achaques de mujer». 



A relación non dá conta do lugar destinado a cada urna no retablo, pero ofrece 

datos interesantes ao enumerar as reliquias que figuraron na procesión. Velaquí as 

referencias aos «santos portugueses»: «En ricas andas de plata, el cuerpo de San 

Fructuoso, arzobispo que fue de Braga»; «en andas, el cuerpo de San Cucufate, 

mártir»; «en andas, el cuerpo de Santa Susana» ... O de San Silvestre, que, como 

dixemos, emigrara moito antes para deixar lugar a Dona Menda de Andrade, non 

figurou na procesión. 

Debeu ser nesta ocasión cando as vellas arcas se viron substituídas polas 

urnas de madeira revestida de veludo e adornos de prata. Para dúas delas Guerra 

Campos sinala con exactitude o mesmo ano de 1641. Só a de Santa Susana sería 

novamente substituída pola actual de prata. 

Observando o esquema da citada relación de reliquias sorprende o 

desprazamento dos santos Froitoso e Cucufate fóra do retablo, estrañamente 

acubillados no lugar secundario hoxe ocupado polo sepulcro do Conde de Traba. 

Seguramente san Froitoso permaneceu na súa capela ata que esta foi demolida a 

finais do século XVII para edificar a suntuosa Capela do Pilar. E algo semellante 

puido acontecer con San Cucufate ao verse alterada a estrutura da capela-parroquia 

de San Xoán. 

O incendio de 1921 destruíu o retablo de Cabrera e varias reliquias, sen 

apenas afectar ás dos «santos portugueses» que, por vez primeira, se viron reunidos 

con acerto, formando columna frontal ao extremo dereito do novo retablo, tallado 

por Magariños en madeira de cedro, que foi inaugurado o trinta de abril de 1925. 

Nel seguirán as urnas conservando boa parte dos ósos. 

Nos dourados tempos do cardeal Quiroga, aireado conciliarmente polas 

auras devolutivas -ecuménicas- que con tanta forza insuflaba o papa Montini, 

volveron a Braga «parte dos ósos» de San Froitoso. Recentemente volveron tamén 

«parte dos ósos» dos santos restantes. Mágoa de latín, que, carecendo de artigas, 

achándao todo! Con poñer en cada urna «ÜSSA», co nome do respectivo santo en 

xenitivo, habería ocasión para dubidar tanto en Braga como en Santiago, se están 

encerrados os ósos -todos- ou uns ósos, léase algúns. 

Identificación e culto litúrxico 

M 
áis importante que as materialidades venerables é a devoción e o culto 

litúrxico que estes santos obtiveron en Compostela. Para o gran santo da 

España visigoda, San Froitoso, non pode haber a menor dúbida histórica. 

Pero nunca houbo certeza semellante para a identificación dos santos Susana, 

Cucufate e Silvestre, ocasión os dous primeiros de repetidas confusións ... López 

Ferreiro14 semella deixarse convencer polos datos ofrecidos na Historia Eclesiástica 

de España que deixou manuscrita o historiador agostiño do XVI freí Jerónimo Román 

-que non debe ser confundido co xesuítaJerónimo Román de la Higuera, autor 

dos falsos Cronicones-. Conforme ao historiador agostiño, os nosos santos Susana, 

Cucufate e Silvestre terían sufrido o martirio en Braga, na persecución desatada 

a finais do século V polo reí da época arriana do reino suevo, Hermerico III. 

O arcebispo historiador Don Rodrigo da Cunha, na súa citada Historia Eclesiástica, 
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14 Historia de la Santa A. M. Iglesia de 
Santiago de Compostela ... op. cit., 
vol. 3:11. 



15 A. Cotnrelo, «Un incunable 
compostelano», Boletín de la Real 
Academia Gallega, vol. 17, 199 
(A Coruña: 1927), pp. 169-77 . 

proclama a filiación bracarense destes mártires case co mesmo entusiasmo con que 

expón no capítulo 12 «Cómo a Cidade de Braga foy a primeira de Hespanha que recibeu 

a Fé de Christo Senhor Nosso», pala predicación do apóstolo Santiago, enténdese. 

Por certo que no capítulo 43, dedicado aos mártires, reproduce, vertidos ao portugués, 

os versos alusivos da Descripción del Reyno de Galicia do licenciado Malina. 

Ben se pode dicir que en Compostela se observou dende o principio un 

tratamento litúrxico para os «santos portugueses», debidamente diferenciados, 

que viña xa imposto dende Braga. Alí Froitoso e Susana tiñan igrexa propia a eles 

dedicada, o que se plasmou aquí ao dedicadles ámbitos propios aos que deron o 

seu nome. Convertéronse, ademais, en titulares de dúas das parroquias da cidade: 

Santa Susana chegou a ser co-patroa, como queda dita, e aseguráronselles de modo 

permanente as devotas freguesías que seguen vixentes nos nasos días . Cucufate e 

Silvestre, sempre celebrados conxuntamente, nunca obtiveron rango semellante. 

Dende o punto de vista litúrxico, a celebración más antiga é a da súa 

Translación, fixada o dezaseis de decembro, con fidelidade histórica á data exacta 

en que tivo lugar o suceso en 1102. Así consta polo calendario medieval da igrexa 

compostelá. Non hai himno especial para o caso. As leccións litúrxicas de matinas 

están incompletas no Breviario de Miranda (século XV), no que lamentablemente 

faltan dez follas ... Mais, por fortuna, aparecen na súa integridade no Breviario 

compostelano incunable15 -só quedan del dous exemplares-, na Biblioteca Nacional 

e na Real Academia de la Historia- e reaparecen con absoluta exactitude no 

Breviario compostelano editado en Salamanca en 1569. O discurso narrativo 

responde literalmente ao texto da Compostellana, tan xustificativo da acción de 

Xelmírez, cargando inxustamente as tintas en describir a horrorosa situación da 

boa xente portuguesa. En punto a solemnidade externa, en tal día saía en procesión 

polo interior da Catedral, nas vésperas solemnes, o carpo de San Froitoso, 

e cantábanse oracións conmemorativas de Cucufate, Silvestre e Susana. 

San Froitoso tivo, ademais, festa propia en Santiago dende a Idade Media, 

o dezaseis de abril, que é a data en que se celebra en Braga, como aboan o famoso 

Misal de Mateus (século XII) e o Breviario medieval bracarense. Non acerta, polo 

tanto, Vives ao afirmar que en España só se rexistra a celebración de San Froitoso -

no Antifonario de León e no Calendario de Oña. Dende Santiago o culto de San 

Froitoso irradiou á veciña Ourense, segundo se pode ver no Misal Auriense editado 

en 1494 en Monterrei. 

Sorprende a ausencia dos santos Silvestre e Cucufate nos manuscritos 

litúrxicos de Braga. A mesma Santa Susana non figura no citado Misal de Mateus, 

mais non entendo a dúbida que formula o insigne liturxista portugués Pedro 

Romano Rocha ao buscar a identidade da Santa Susana, que no breviario 

bracarense aparece xustamente o once de agosto, o mesmo día en que é celebrada 

en Santiago. O seu culto local en Braga está testemuñado dende o século X. 

Por suposto que na nasa catedral a festa de Santa Susana revestiu gran 

solemnidade. Dende que as súas reliquias viñeron á basílica, ela obtivo tamén 

procesión gloriosa á hora de vésperas . O catorce de abril -facíase o mesmo coas 

urnas de Silvestre e Cucufate. 
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Resta engadir que San Xeraldo, o arcebispo bracarense que hospedou a 

Xelmírez, figura tamén con festa de seu no breviario compostelán. É un signo de 

fraternidade coa sé de Braga que funda a súa primacía no apóstolo Santiago. Hai 

algo máis: San Xeraldo, como queda dito, aceptou de Xelmírez o nomeamento de 

cóengo compostelán, coque iso supuxo, seguramente, de axuda xenerosa por parte 

do aurífero prelado. Incidindo no dato, debemos confesar que San Xeraldo de 

Braga é o único santo canonizado co que conta o cabido de Santiago en toda a súa 

historia. 
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Miguel Taín Guzmán 

1 O texto do manuscrito foi editado en 
dúas ocasións: F. J. Sánchez Cantón, 
Opúswlos Gallegos sobre Bellas Artes 
de los Siglos x 1111 y X\l ll/ (Santiago de 
Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1956), 
pp. 7-52; e M. A. Casüllo (ed.), Las 
catedrales espaiiolas en la Edad Modema. 
Aproxi111ació11 a 111111uevo concepto 
del espacio sagrado (Santiago de 
Compostela: Fundación BBVA, 2001), 
pp. 207- 32. 

2 Cfr.]. Filgueira Valverde, Historias 
de Compostela (Vigo: Xeráis, 1970) , 
pp. 37-75. 

3 ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 
Libro 32 de lletas Capitulares (1655), 
leg. 597, f. 5r. 

4 Ibídem, (1657) , leg. 597, f. 140r. 
5 ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 

Libro 2° de Fábrica (1656), leg. 534 , 
ff. 31 v-32r. 

6 Ibídem, (1656), leg. 534, f. 30v. 

Permanencia e destrución 
/ 

do Altar de Xelmírez na Epoca Moderna 

E
ntre 1656 e 1657 un novo membro do cabido capitular da Catedral de 

Santiago, de nomeJosé de Vega y Verdugo, escribiu nun memorial as súas 

ideas para renovar a vella basílica, especialmente a Capela Maior e a 

escenografía de presentación da imaxe do apóstolo Santiago, ilustrándoas con trece 

debuxos dos cales hoxe conservamos doce. Este escrito, dirixido ao cabido e 

actualmente no Arquivo da Catedral, coñécese co nome de Memoria sobre Obras 

en la Catedral de Santiago, contendo as súas páxinas información relevante sobre as 

empresas arquitectónicas e artísticas patrocinadas polo coñecido arcebispo Diego 

Xelmírez no século xn1, o «Xelmírez Constructor» enxalzado por Filgueira Valverde2
. 

Ao estudo das relacionadas co Altar Maior ímoslle dedicar estas páxinas. 

A orixe do manuscrito está ligada ao nomeamento dunha comisión capitular 

o 30 de xuño de 1655 para que semanalmente estude «las obras que se tienen de azer 

en la Capilla Mayor»3
. Dela sabemos pola acta capitular do 6 de febreiro de 1657, en 

que se ordena que continúen coas súas reunións , que funcionou durante polo menos 

dezanove meses, aínda que descoñecemos a transcendencia das súas decisións4
• 

Lamentablemente en ningunha das dúas actas se indican os nomes dos integrantes da 

comisión -fóra do seu presidente, Juan Moreno, e do cóengo doutoral Velasco de 

Ibias-, e non se pode confirmar que á mesma pertencese Vega y Verdugo. A ela 

correspondéronlle disposicións tan importantes como os envíos dos debuxos dos 

proxectos da Capela Maior5 e dunha maqueta do recinto6 para seren estudados polos 

artistas da Corte, resolucións que coñecemos por constar nos gastos do Libro 2º 

de Fábrica e, no caso da segunda, por figurar mencionada no manuscrito. Por 

conseguinte, formase parte ou non o noso prebendado da devandita comisión, o que 

si é seguro é que a Memoria é consecuencia do debate suscitado na súa contorna. 

Iso explica os contidos do texto que comeza cunha primeira proposta de reforma, 

a cal consiste en substituír o facistol do cadeirado por outro de nova realización 

(«Del facistol», f. 6r-v). Séguelle unha segunda proposta, a quemáis nos interesa, 

a renovación completa do mobiliario e a decoración da Capela Maior, dedicando 

particular atención á súa proporción («De la proporción de la obra», ff. 9r-llv), 

pavimento («Del pabimento o suelo de la Capilla Mayor>>, f. 12r) e chanzas herdados 

de Xelmírez («De las gradas de la Capilla Mayor>>, f 12r-v). Aquí propón encargar un 

novo frontal que substitúa o xelmiriano («De la trafa del frontal», ff. 12v-18r) e unha 

nova mesa de altar («Del muro o mesa del altar>>, ff. 18r-19r); estudar cantas custodias 

debía posuír a Catedral e reformar a renacentista de Antonio de Arfe («De quantos 
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géneros ay de custodias y de sus colores», ff. 19r-24r); realizar un novo viril decorado 

con «perlas y piedras finas» («Biril», f. 25r); reabrir a cripta apostólica que se cría que 

se achaba debaixo do chan do presbiterio, retirar o retablo medieval de Xelmírez, 

construír un novo cenotafio de xaspes e non instalar, como querían algúns cóengos, 

un novo retablo de prata no Altar Maior («Del retablo» e «Sepulcro», ff. 25r-32r); 

substituír a imaxe medieval de Santiago Apóstolo por outra con iconografía de 

Peregrino («Estatua del Santo», ff. 32v-34r); substituír o baldaquino do arcebispo 

Alonso de Fonseca I por outro de nova factura («Tabernáculo», ff. 34v e ss.); e, 

finalmente, reestruturar tanto a sancristía no hemiciclo disposto tras o altar como 

o acceso dos peregrinos á imaxe do santo («Sacristía o camarín», «Del paredón» 

e «Escalerillas nuebas», foliación riscada). Por fin, o manuscrito remata cunha 

terceira proposta, reformar as fachadas medievais do Obradoiro («Espexo y torres», 

ff. 39v e ss.) e da Quintana, esta última en gran medida debida a Xelmírez 

(«Quintana», ff. 46r e ss.). 

A reacción positiva do cabido ante as ideas de Vega y Verdugo, ou, polo menos, 

as dedicadas á reorganización da Capela Maior, coñécese grazas a unha carta que lle 

dirixe a mesa capitular ao seu axente en Madrid, Juan de Astorga, o 3 de setembro de 

1656 onde se le o seguinte: 

«El señor Don ]oseph Verdugo nos comunicó esas trafas y debujos con las advertenfias 

para su inteligencia en orden al maior acierto, aseo y grandefa del sepulcro de nuestro 

Grande Apóstol y complemento de algunas obras que están por acabar, y otras 

imperf ectas. Para que careándose con las demás tra fas que emos remitido se es[c]oja la 

mejor, o tomando todas se elija la que deseamos. H emos estimado sumamente al seii.or 

don ]oseph el afecto que tiene y cuydado con que ha trabajado ese diseño, y desearemos 

sea allá tam bién visto como acá nos ha parecido. V.M. se sirva hafer se repare en él con 

atención y lo communique con el señor Don Juan Moreno, antes que venga, que, por ser 

su merced fabriquero, es a quien más parte le ha de caber de las advertencias»7
• 

Imagines Altaris Maioris 

P 
ara entender as explicacións dadas polo noso prebendado no seu manuscrito 

e os seus proxectos de reforma da Capela Maior é preciso coñecer con certo 

detalle a evolución do recinto medieval ata 1656 e 1657, cronoloxía da 

redacción da Memoria, incluíndo os mobles patrocinados por Xelmírez8
• 

Afortunadamente consérvanse tres valiosísimas imaxes onde aparece representada 
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Conciliar ele Santiago, 1898-1911 ), p. 58. 
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Catedral ele Santiago», Cuademos de 
Estudios GaLLegos, 15 (Santiago ele 
Compostela: 1950) , pp. 43-4. 

11 T rátase clun recinto construíclo 
por Xdmírez, consagrado en 1105 e 
dedicado a Maclalena. Nel escoitaban 
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34 (Cuxn: 2003 ), pp. 33ss. 
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A. López Ferreiro menciona que con 
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8:11, p. 195. En 1502 Antonio ele Lalaing 
clescríbeas clicinclo, «Encima del alta r hay 
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señores», véxaseJ. García Mercaclal , 
Viajes de extm11jeros por Espéia J' 
Portugal, vol. 1:3 (Salamanca: Junta ele 
Castilla y León, 1999), pp. 419-20. 

13 Esta representación concorcla co relato 
do peregrino Jean ele Tournai ele 1487 
que escribe que para accederá imaxe do 
Apóstolo subiu por unha escaleira ele 
macleira situada detrás do Altar Maior. 
Pola elata esa escaleira ben pode ser esta 
de Inclianápolis ou a que veremos logo 
nunha miniatura de Tournai. Cfr. 
P . Barrer eJ.-N. Gurgancl , Priez pour 
11011s ti Co111postetle (París: Hachette 
Littérature, 1999), p. 231. 

14 Do fe íto ele que é o peregrino quen lle 
pon a coroa >Í imaxe e non ao revés, 
argumentando que non parece que 
esteamos ante unha representación do 
rito da coro11atio peregrinomm, xa 
aclvertiu no seu día R. Plotz: «Volviendo 
al tema: la coronario», en V. AJmazán 

en tres momentos moi diferentes da súa historia. A información que brindan 

compleméntase coa que achega a abundante documentación catedralicia e, 

particularmente, coas descricións de eruditos e peregrinos que visitaron a basílica 

do Apóstolo. Entre estas últimas destaca a relación da General descripción del Reino 

de Galicia dos irmáns Fernández de Boán, datable contra 1640, data próxima á 

redacción do naso manuscrito, a cal citaremos frecuentemente. 

As tres imaxes citadas son anónimas e de artistas estranxeiros que, é de 

supoñer, visitaron no seu día o templo apostólico e representárono de memada nos 

seus países de orixe. De aí o realismo con que son reflectidos tanto o aparato da 

Capela Maior na época en que cada unha é realizada, como os ritos xacobeos 

relacionados coa imaxe do Apóstolo. Amáis antiga é unha coñecida pintura flamenga 

de finais do século XV co tema «Resurrección dun Peregrino no Santuario de 

Santiago», obra que forma parte do políptico Vida e Milagres de Santiago do 

Indianapolis Museum of Art9
. Nela o pintor evoca a Capela Maior moi libremente 

e tal como a lembra, constituíndo a única representación do recinto xelmiriano 

anterior á construción do baldaquino do arcebispo Alonso de Fonseca I cuxa 

realización se decide en 1462, pero que non se termina ata 1476. Así, represéntase o 

actual presbiterio abovedado, pavimentado e invadido por unha multitude de 

peregrinos en tránsito para renderlle culto ao Apóstolo. Aparece presidido pala mesa 

do Altar Maior, cuberta por un frontal de brocados e un mantel branca que ocultan 

o frontal arxénteo de Xelmírez. Enriba atópanse dous candeeiros e o retablo tamén 

de Xelmírez, cuxa iconografía, Cristo bendicindo no centro flanqueado polo seu 

apostolado, coincide grosso modo coa representada por Vega y Verdugo en dous 

debuxos do manuscrito, como lago véremos. A estatua sedente do Apóstolo en 

cátedra metálica disponse detrás, apoiada contra o muro separador da con/essio10
, 

o cal pecha completamente de piar a piar o hemiciclo posterior11
. De arriba pendura 

unha fileira de trece lámpadas vítreas de aceite, todas prendidas en honra do Santo12
. 

Como se compraba na pintura, á figura do Apóstolo acceden daquela os 

peregrinos dende o propio presbiterio por dúas escaleiras de man de madeira e 

humilde factura13
. Un dos peregrinos, portador dun zurrón, colocalle á imaxe unha 

coroa14
, mentres no lado aposto un crego, vestido con sobrepeliz e bonete, supervisa 

a cerimonia co xesto da man. Varios peregrinos próximos ao altar seguen con 

atención a cerimonia. Nunhas Constituciones Capitulares da Catedral de Santiago 

de 1243-1250, publicadas por López Ferreiro, advírtese como no Tesourci hai unha 

coroa do Apóstolo que veñen homenaxear os peregrinos alemáns e que en ocasións 

é trasladada á Capela Maior para a súa veneración15
. Pregúntame se non se 

representará en Indianápolis unha coronatio Beati Jacobi tras un deses traslados. 

Outro personaxe ensínanos unha das dúas fauces coa que, segundo a tradición, 

foi decapitado Santiago, atopándose outra sobre a mesa do altar. Segundo Humbert 

Jacomet, unha pertence ao martirio de Santiago e a outra ao de Xosías, asasinados 

xuntos tras a rápida conversión do segundo16
. 

As columnas cos anxos portadores dos instrumentos da Paixón e o rico dosel 

téxtil sobre a imaxe apostólica non están documentados e a· súa interpretación deu 

lugar a varias opinións. Para Moraleja non está claro que o baldaquino construído 
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por Xelmírez fose destruído polo arcebispo Fonseca, habendo a posibilidade de 

que haxa outro gótico intermedio entre ambos17
. De ser certo, estas columnas 

constituirían unha evocación dese moble indocumentado. Pola contra, Stokstad 

propón que o dosel podería aludir a un baldaquino temporal instalado debido ao 

_atraso ñ"a construción do novo de Fonseca18
. Na miña opinión, vista a fidelidade na 

evocación de mobles e figuras reais polo autor do cadro, non descartaría que as 

devanditas columnas, cos seus anxos, constitúan unha referencia aos restos do 

baldaquino do século XII, quizais co engadido das figuras. 

Unha liña alta de xanelas na ábsida permite a entrada de luz no recinto, e non 

se corresponden coas actuais románicas. Así mesmo, a sección transversal dos dous 

arcos situados nos extremos, en cuxa proxección non aparece representada a tribuna, 

permite identificalos como os accesos ao corredor do deambulatorio, aquí escuro 

e sen iluminación. 

A segunda imaxe, moito máis fiel á realidade, é unha miniatura, tamén 

flamenga, do frontispicio do Cartulario do Hospital de Saint-]acques de Tournai co 

tema «Chegada dos peregrinos ao presbiterio da Catedral de Santiago», datada 

contra 1489. Nela o pintor representa tamén a Capela Maior como a lembra, pero 

xa tras a reforma do arcebispo Fonseca, autor do novo baldaquino e da reforma do 

ani:igo muro da con/essio, o cal, entre outras cousas, parece que foi_agora perforado 

por dous arcos situados a ambos os extremos. Non obstante, o alzado da capela, 

cos seus piares, muros, xanelas e bóvedas, non coincide coa realidade, constituíndo 

unha mera evocación da arquitectura medieval catedralicia. O presbiterio aparece 

presidido outra vez pola mesa do altar, aquí tamén cuberta por un frontal téxtil e un 

mantel branco, coas dúas fouces da decapitación do Apóstolo, os dous candeeiros 
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A resurrección dun peregrino no 
santuario de Santiago [Políptico 
The Miracles of Santiago, detalle] 
Mestre da Lene/a de Santa Godoleva 
Ca. 1500 
IMA-Indianapolis Museum o/ Art, 
Indiana 

Chegada dos peregrinos ao 
presbiterio da Catedral de Santiago 
[Cartulaire de l'hopital Saint-
J acques de Tournai, Ms 27, 
frontispicio; detalle] 
1489-1512 
Bibliotheque de la Ville de Tournai, 
Hainaut 

(ed.), Padrón, Iria y las tradiciones 
jacobeas (Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 2004), pp. 118-9. 

15 Cfr. Historia de la Santa A. M. Iglesia 
de Santiago de Compostela ... op. cit. , 
vol. 5:11, p. 65. Sobre o tema véxase F. J. 
Pérez Rodríguez, La Iglesia de Sa11tiago de 
Compostela en la Edad Media: el cabildo 
catedralicio (1110-1400) (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 1996), 
pp. 147-51. A presenza de tal coroa non 
é estraña pois, seguindo un costume 
altomedieval, varios membros de casas 
reais europeas <loaron coroas ao 
Apóstolo. 

16 Aínda que este comentario o devandito 
autor o dirixe ás <lúas fauces 
representadas na miniatura de Tournai, 
a súa afirmación tamén se pode aplicar á 
pintura de Indianápolis. Cfr. H . Jacomet, 
«A imaxe de Santiago a través da pregaria 
da Igrexa, dos seus milagres e das súas 
aparicións», en Luces de Peregri11ación 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 2003 ), p. 396. F. J. Pérez 
Rodríguez documentou a existencia 
dunha arca do cuítelo para recoller as 
esmolas dos peregrinos a mediados do 
século XV: La Iglesia de Sa11tiago de 
Compostela en la Edad Media: el cabildo 
catedralicio (1110-1400) ... op. cit. , p. 
147 . Os únicos peregrinos en citar a fouce 
son León de Rosmithal nun relato datado 
entre 1465 e 1467 e o británico Andrew 
Boorde en 1532. 

17 S. Moraleja, «Ars sacra et sculpture 
romane monumentale: le trésor et le 
chantier de Compostelle», Les Cahiers 
deSaint-Michel de Cuxa, 11(Cuxa:1980), 
pp. 189-238. 

18 «The Sanctuary ofSaintJames at the End 
of the 15th Century» .. . op. cit. , p. 531. 



19 Poderíase tratar da cruz descrita por 
Antonio de Lalaing en 1502: «encima 
del altar hay ... una riquísima cruz de oro 
adornada con muchas perlas y piedras 
preciosas, conteniendo en ella un trozo de 
la cruz de Nuestro Salvado1; dada por un 
rey de Escocia». Cfr. Viajes de extranjeros 
por Espaiia y Portugal ... op. cit., p. 419. 

20 Todos os d ías ao ser tocada a campá da 
misa de marinas os peregrinos podían 
visitar a arca da Obra dedicada a Santiago 
Alfeo e deixar alías súas ptimeiras 
ofrendas . Unha vez terminada a misa, os 
tesoureiros abrían as reixas do presbiterio 
para permitir que os peregrinos fixesen 
as súas ofrendas ao Apóstolo no Altar 
Maior. La Iglesia de Santiago de 
Compostela en la Edad Media: el cabildo 
catedralicio (1110-1400) ... op. cit., 
pp. 149-50. 

21 É de supoñer que con motivo clesta 
reforma se tapiou o antigo acceso á 
con/essio dende a xirola para controlar 
o flu xo de peregrinos na Capela Maior. 

22 Sobre este moble v. Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago de Compostela ... 
op. cit., vol. 7:11 , pp. 321-3.J. F ilgueira 
Valverde e J. R. Fernánclez-Oxea, 
13aldaq11i11os gallegos (A Coruña: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
1987) , pp. 30- 2. «A mayor gloria del 
eñor S;1nt iago: el baldaquino ele la 

cntcclr:il compostelana» ... op. cit., 
pp. 493- 5. 

23 «E11ci111a de este altar estrí un cimborio 
11111y grande, r1sí que cubre al santo y ril arca 
y al altar todo, y es alto de pica y media o 
l//(Íl; dorado y plateado sobre la madera. 
Estrí por las tres partes en el ayre, que no 
toca ni afirma sino por las e.1paldas del 
vulto del sr111to»: H. Flórez (ecl .), Viage 
de Ambrosio de Morales por orden del Rey 
D. Phelipe 11 a los Reynos de León, y 
Galicia, y Principado de Asturias para 
reconocer las reliquias de Santos, sepulcros 
rerdes, y libros manuscritos de las 
CathedraleJ; y lvfonasterios (Madrid: 
Marín, 1765) , p. 121. 

24 «A mayor gloria del Señor Santiago: el 
baldaquino de la catedral compostelana» 
.. . op. cit. , pp. 493-4. 

25 No inventario clise que « .. . en el 
frontispic;:io alto del dicho cinborio 
ay guarro ymáxines de bulto que son 
Nuestra Señora con su nino en los brac;:os, 
Senor Santiago, San Pedro y San Juan 
Ebanxelista, todas las quales están 
cubiertas y guarnec;:idas de planchas de 
plata. Más a los lados de dichas ymáxines 
ay dos ánxeles con sus tronpetas y con 
todo de bulto, y guarnec;: idas de planchas 
de plata». ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago: Recuento de la plata y 
ornamentos de la S. f., leg. 382, f. 48v. 

26 Ibídem. 
27 Segundo a documentación, o moble 

contaba coas armas da Casa Real e do 
arcebispo Fonseca, mentres que na 
miniatura figuran as do Rei de Francia 
e as do Reino de León. 

28 Op. cit., nota 29. O escudo de Fonseca 
débese á inte1vención de Celrna de 1586: 
ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 
\!aria, vol. 2, leg. 714, cloc. 106. 

e o retablo de Xelmírez, as dúas fouces custodiadas por un crego gardián. Detrás 

dispense a imaxe do Apóstolo Santiago en cátedra, apoiada contra o muro separador 

do hemiciclo posterior e, sobre ela, unha enigmática cruz que parece suspendida 

dende o baldaquino19
• As reixas que pechan o presbiterio foron aberras polos 

tesoureiros para permitir o acceso dos peregrinos20
• Estes concorren en gran número, 

aínda que esta vez acceden á imaxe de Santiago dende os dous citados accesos . 

abertos nos extremos do paredón separador do hemiciclo, agora convertido en 

camarín: entran polo arco da esquerda, soben por unhas escaleiras, outra vez 

humildes e de madeira, a abrazar o Apóstolo á altura dos ombreiros e saen do 

recinto polo arco da dereita21
. Un dos peregrinos está a cumprir corito da aperta 

e colocóulle o seu chapeu á imaxe segundo o costume. Como se observa na 

miniatura, este hábito podería xurdir como consecuencia da postura forzada que 

debían adoptar os peregrinos para abrazar a imaxe. E é que o chapeu tradicional, 

de anchas ás, debeu de converterse nun molesto estorbo se se quería cumprir co rito. 

O conxunto coróase co baldaquino do arcebispo Fonseca I, como xa dixen 

construído entre 1462 e 1476, ata agora só coñecido por descricións22
. Na miniatura 

lógrase o efecto de moble suspendido no aire e aparentemente sen soportes que 

xa chamou a atención a Ambrosio de Morales en 157223
. Non obstante, xa na 

representación aparece sutentado por un xigantesco arco diafragma de pedra, aínda 

que na realidade só a parte frontal se apoiaba nun arco, descansando a traseira en 

dúas pilastras que arrincaban do muro da sancristía24
. Polo demais, a súa dobre 

estrutura piramidal, con pináculos ou castilletes nos extremos, coincide coas 

descricións dos relatos de vellas crónicas de peregrinos e eruditos. Na fronte 

represéntase unha galería de oito figu"ras arxénteas imposibles de identificar 

flanqueando o anagrama de Cristo. En realidade, segundo un inventario do prateiro 

catedralicio Bartolomé de la Iglesia de 1649, as figuras eran só seis, atopábanse 

recubertas de pranchas de prata e dispúñanse da seguinte maneira: no centro a Virxe 

co Neno, Santiago, San Pedro e San Xoán Evanxelista, e nos flancos dous anxos 

trompeteiros, que en Tournai, como ben di Vanwijnsberghe, por erro poderían ser 

catro25
• En canto ao anagrama, o <<JHS» de prata dourada, alúdese tamén a el no 

citado inventario da seguinte manei~a: «[ ... ] en el dicho frontispifz'o, un poco más 

arriva, entre las ymáxines de N uestra Señora y Santiago, ay un escudo de harmas con un 

Jesús, todo guarnefido de planchas de plata y el escudo del Jesús sobredorado»26
• Por fin, 

tamén hai coincidencia coa realidade na disposición de dous escudos dos sobrazos do 

arco frontal, que non nas armas27
• En efecto, no inventario de 1649 tamén se refiren 

a eles indicando: «[ ... ] más otros dos claros baxos en el frontispicio del dicho cinborio, 

en los quales están dos escudos de armas, el de la memo derecha son Reales y la siniestra 

del sr. arfovispo Fonseca [ ... ] cubierto y guarnefido de planchas de plata»28
• 

A terceira representación consiste nun gravado francés coa lenda «Le vray 

pourtraict de Sainct Jacques comme il est en Compostelle», datado en 1648. Das 

tres imaxes da Capela Maior esta é amáis sinxela, con algúns erres graves e coa 

reprodución menos realista da in1axe do Apóstolo. Non obstante, o interese do 

gravado para o noso traballo radica en que nel se represent:a a Capela Maior tras as 

reformas do século XVI. Como nos casos anteriores, o presbiterio aparece presidido 
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polo Altar Maior, outra vez cuberto por un frontal téxtil e un mantel, e con dous 

candeeiros encima, faltando a arca co retablo de Xelmírez, aquí inexplicablemente 

non representado. Con todo, é significativo que, coma en Indianápolis e Tournai, 

volvan aparecer os devanditos dous candeeiros sobre o altar nas tres representacións, 

portando grandes cirios sempre acendidos «de noche y de día» en honra a Santiago 

continuando unha antiga tradición. Detrás segue a imaxe do Apóstolo, sempre en 

cátedra metálica29
, con vestiario e acenos afastados da realidade. Non obstante, aquí 

hai unha gran novidade que é a representación dunha coroa colgada dunha fita -en 

realidade unha cadea- sobre a cabeza do Santo. Neste caso si se trata da coroa 

obxecto do popular rito da coronatio peregrinorum citado durante séculas en tantos 

relatos antigos30
, por exemplo no de Arnolf von Harff de 1499, no de Jean Taccoen 

de 1512, no de Ambrosio de Morales de 1572, nun anónimo de 1577, no de Erich 

Lassota de Steblovo de 1581, no de Confalonieri en 1594, no dos irmáns Boán 

contra 1640 ou no de Magalotti en 1669. Esta coroa tamén figura mencionada nun 

inventario de ornamentos da Catedral de 1649 coa seguinte descrición: «[ ... ] tiene el 

Santo Apóstol un collar de plata y una corona de lo mismo pendiente sobre su cabe~a»3 1 . 

Como nas imaxes anteriores, o presbiterio aparece concorrido de peregrinos 

rendéndolle culto a Santiago, aquí axeonllados. Igualmente, coma en Tournai, 

ábrense dous arcos no muro separador do hemiciclo, agora convertido en sancristía, 

aínda que entón o muro cambiou, pois é dobre e contén no seu interior unhas 

escaleiras de pedra de acceso á imaxe32
. Estas escaleiras represéntanse só no vano 

da dereita, senda, curiosamente, o seu sentido diverxente á estatua apostólica, o cal, 

imaxino, é unha equivocación do autor. Así mesmo, e contrariamente ao que sucede 

en Tournai, un peregrino accede á escaleira buscando subir á imaxe polo acceso da 

dereita e non polo da esquerda, que agora se converte na porta de saída. Neste caso 

non se trata dun erro pois xa Ambrosio de Morales advirte que «súbese a esta imagen 

por una escalera que está al lado de la Epístola con su portecica, y desciéndese por otra 

del lado del Evangelio»33
• Sobre o dobre paredón o autor inventa unha terraza que 

nunca existiu, onde dispón outros sete peregrinos orándolle ao Apóstolo, 

estrañamente sen cumprir cos ritos ao uso. Hoxe sabemos que a escaleira interior de 

subida á imaxe e a de saída converxían nun relanzo disposto ás costas do santo nun 

muro moito máis baixo, cortado cara á altura do van da estatua, permitindo cumprir 

con comodidade a aperta e a coronatio. Verbo disto escribe Freí Oxea que a imaxe se 

atopa «arrimada a un pretil que le llega hasta casi los hombros, de modo que le quedan 

descubiertos parte dellos, el cuello y la cabe~a, para dar lugar a la devoción de los 

peregrinos y gentes que viene a visitarle, a que le toquen y abracen. Y assí lo hazen ellos 

con gran devoción y reverencia, subiendo allí por dos escaleras que ay a los lados detrás 

del mismo Altar Maior»34
. Así mesmo os Boán indican que: 

<<A par del altar están dos puertas de uno y otro lado, cuya pared divi'de otra capilla que 

está detrás del Santo Apóstol en redondo, a modo de concha [. .. ] De estas puertas dichas, 

así como se ponen los pies en medio de ellas por el hueco de su ancha pared, se sube de 

una y otra por [ ... ] escaleras hasta el alto de su descanso a abrazar al Santo A póstol de 

manera que entran por una y bajan por otra, porque cuando hay grande concurso de gente 

no se aprieten sino que entren y salgan con comodidad». 
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Le vray pourtraict de saín et J acques, 
comme il est en Compostelle 
[VB-135-FOL, RC-B-17289] 
1648 
BnF-Bibliotheque nationale 
de France, París 

29 Fernando O xea descríbea como «tma silla 
dorada», en 1615: Historia del Glorioso 
Apóstol Santiago patrón de Espaiia: de su 
venida a ella y de las grandezas de su iglesia 
y orden militar (Madrid: 1615), f. 119v. 
A cátedra do gravado constitúe unha 
evocación da do entón, cuxa morfoloxía 
descoñecemos porque desapareceu. A 
actual data de 1704 débeselle ao prateiro 
Juan de Figueroa e ao patrocinio do 
arcebispo Monroy. 

30 Sobre a orixe escura do rito véxase 
«Volviendo al tema: la coronario» ... 
op. cit., pp. 101-22. 

31 Recuento de la plata y o~namentos de 
la S.I. ... op. cit., leg. 382 , f. 48v. 

32 A construción do dobre muro e as súas 
escaleiras interiores data do século XVI. 
O mesmo é consecuencia do traslado 
do altar do Santísimo Sacramento da 
confessio, onde recibían os peregrinos 
a comuñón dende tempos de Xelmírez, 
á Capela de San Salvador no 
deambulatorio en 1532. É daquela cando 
se desmontan os ariúquísimos altares da 
Madalena e do Sacramento do hemiciclo, 
convertendo este recinto na nova 
sancristía dos cóengos cardeais, os únicos 
que podían oficiar no Altar Maior da 
Catedral. Cfr. Historia de la Santa A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela .. . 
op. cit., vol. 8:11 , pp. 50- 5. 

33 Viage de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey D. Phelipe II a los Reynos de 
León, y Galicia, y Prtitcipado de Asturias 
... op. cit., p. 121. 

34 Historia del Glorioso Apóstol Santiago 
patrón de Espaiia: de su venida a ella y de 
las grandezas de su iglesia y orden militar 
... op. cit., f. 119v. 



35 ]. G uerra Campos, Explomcio11es 
!l rr¡ueológicas e11 tomo al sepulcro del 
!lpósto! Santiago (Burgos: Ediciones 
Aklecoa, 1982), p. 215. 

36 Historia del Glorioso Apóstol Santiago 
patrón de Esp(//ia: de su venida a ella y de 
las gm11dezas de su iglesia y orden militar 
.. . op. cit., f. 119v. 

37 Alía ve por exemplo Ambrosio de 
Morales en 1572. V. Viage de Ambrosio 
de Momles por orden del Rey D. Phe!ipe JI 
a los Reynos de León, y Galicia, y 
Principado de Asturias ... op. cit. , p. 120. 

38 l-hrtoria de la Santa A. M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, vol. 8:11 
(Santiago de Compostela: Seminario 
Conciliar de Santiago, 1898-1911), 
pp. 58, 195-6, app. 143-8. 

39 l . Tellechea Idígoras, «Un peregrino 
veneciano en Compostela en 1581 
(Del dia rio inédito de B. Bourdelot)», 
Co111poste!la1111111, vol. 30, 3-4 (Santiago 
de Compostela: 1985), pp. 339. 

40 Felizmente consétvase unha cuarta imaxe 
do recinto dunhas décadas despois da 
reforma de Vega y Verdugo que permite 
valora r tamén a disposición da nova 
escenografía barroca. T rátase dun óleo 
do século XVlll con San Francúco rezando 
ante o altar de Santiago, que se atopa 
na sancrisúa do convento franciscano 
de Santiago, onde se representa moi 
verazmente a Capela Maior catedralicia. 
Tal representación, sumada ás outras tres, 
completa o álbum gráfico deste ámbito. 

41 Libro 2º de Fábrica .. . op. cit., leg. 534, 
f. 16v. 

42 «Ars sacra et sculpture romane 
monumentale: le trésor et le chantier 
de Compostelle» .. . op. cit., pp. 170-4. 

Pala súa cronoloxía das tres representacións a última é a que mellar reflicte o estado 

da Capela Maior en tempos de Vega y Verdugo, cos dous recintos, o presbiterio e a 

sancristía, que quere reformar. Aínda en 1656 permanece a Capela Maior catedralicia 

construída por Xelmírez co seu pavimento disposto en varios niveis a maior altura 

do actual, cos seus grosos piares, columnas, arcos e capiteis, e coas súas bóvedas de 

canón. Non obstante, os dous tramos medievais de que se compañía o presbiterio 

cantan agora cun novo, froito da invasión dun tramo do cruceiro en 154235
. Os tres 

preséntanse pechados con reixas de ferro , citadas na maioría dos relatos dos 

peregrinos e moi ben descritas por Freí Hernando Oxea en 1615: a Capela Maior 

«está cerrada por los lados y la frente de riquíssimas rejas de hierro, altas y fuertes, 

torneados los balaustres con mucho primor, con muchas medallas y curiossísimos 

remates, dorados todos ellos, y las molduras, que la engrandecen mucho»36
• O recinto é 

presidido por unha gran mesa de altar, cuberta aínda co frontal <loado por Xelmírez. 

Sobre ela disponse, primeiro, a famosa custodia de prata dourada de Antonio de 

Arfe37
, e lago unha arca de madeira a modo de cenotafio, en cuxa cara frontal se 

encontra inserta a tabula de Xelmírez, como lago se tratará. Máis atrás figura a 

imaxe do Apóstolo Santiago, sedente en cátedra metálica, como aparece nas tres 

representacións estudadas, e arrimada contra o muro, deixando ao descuberto 

os ombreiros, o pescozo e a cabeza «para dar lugar a la deboción de los peregrinos 

y gentes que vienen a visitarle a que le toquen, abrafen y traten». Este muro é dobre, 

como aparece representado no gravado francés. No paredón exterior seguen abertos 

dous arcos á esquerda e á dereita que van permitir circular aos peregrinos con 

comodidade na súa visita ao Santo titular e cumprir cos ritos da peregrinación. 

Encima da imaxe e do altar, apoiado sobre un arco de pedra volteado para a ocasión, 

elévase o baldaquino da miniatura de Tournai, patrocinado por Fonseca I e xa 

analizado. Por fin , <liante do moble e a certa altura áchase o arco de ferro realizado 

entre 1554 e 1559 polos mestres Guillén e Bartolomé Ruz para reorganizar a gran 

cantidade de lámpadas votivas da nobreza e realeza europeas38
. O seu número varía 

segundo a fonte consultada, senda todas de aceite e estando permanentemente 

prendidas perante o Apóstolo. A mellar descrición correspóndelle a Bartolomé 

Bourdelot, quen en 1581 escribe: 

«[. .. ] ante el altar arden continuamente muchas lámparas de plata, entre las cuales hay 

cuatro de singular belleza y grandísimo valor: la primera la hizo hacer Don Juan, primero 

de este nombre y Rey de Portugal, príncipe de singular religiosidad [ ... ] La segunda la 

donó Carlos VIII, Rey de Francia. La tercera, Maximiliano, Rey de H ungría, por línea 

materna, cuando no era aún emperador y en vida de su padre Fernando. La cuarta la dio 

el Conde de Benavente»39
. 

Esta realidade e disposición vai desaparecer a raíz do nomeamento de Vega y Verdugo 

como fabriqueiro da Catedral en maio de 1658, comezando daquela a sistemática 

reforma barroca do espazo maior catedralicio, en boa medida cumprindo as 

premisas do manuscrito. A esta intervención moderna débeselle en gran parte 

a configuración actual do recinto, unha das escenografías máis logradas e 

espectaculares das catedrais españolas, que por fortuna chegou ata os nasos días 
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en magnífico estado de conservación40
. Pero a ela tamén lle debemos a perda 

irreparable de tres magnas obras patrocinadas por Xelmírez: o frontal do Altar Maior, 

a mesa e o retablo que o presidía. 

O frontal 

e ando Vega y Verdugo redacta a Memoria non se ten que enfrontar ao dilema 

de qué facer co frontal patrocinado por Diego Xelmírez en 1105. De feíto, e 

significativamente, non fai nin unha soa referencia a el mesmo, que sabemos 

que por estas datas estaba moi deteriorado, dedicando varias páxinas a expoñer os 

proles e contras de realizar un novo en diferentes tipos de materiais e técnicas. En 

1655, antes de redactarse o manuscrito, o cabido xa decidira substituír o moble 

medieval por outro de nova factura . De feíto, nos folios 13v e 17 r do propio memorial 

alúdese á chegada a Santiago dunha traza nova para o frontal enviada dende Madrid 

polo citado axente capitular Juan de Astorga. Esta información compleméntase coa 

que figura no Libro 2º de Fábrica, onde consta o pagamento de 700 reais polo debuxo 

da peza ao seu autor anónimo a través do mencionado axente41
. Non hai constancia 

de que tal proxecto se chegase a executar. 

Coñecemos como era o frontal de Xelmírez grazas aos estudos de Serafín 

Moralejo42 -que analiza a información dada polo Códice Calixtino43
, a Historia 

Compostellana44 e Ambrosio de Morales45 
-; aos novos datos achegados polos 

inventarios dos ornamentos da Catedral de 156946
, 164947 e 165848

, ata agora non 

estudados; e á descrición dun manuscrito da Biblioteca Nacional de cara a 1572, 

tradución libre da descrición do citado Códice Calixtino e co frontal aínda na súa 

localización orixinal49
• Grazas a eles sabemos que consistía nunha alma de madeira 

recuberta de pranchas repuxadas de prata, con partes probablemente domadas. 

As súas dimensións eran notables, calculando arredor dun metro de altura por dous 

e medio de anchura aproximadamente. No centro estaba representada a Visión 

Apocalíptica, con Cristo en Maxestade, portando unha coroa de lises con pedrería, 

bendicindo cunha man e amosando o Libro da Vida. Ao redor seu, dentro dunha 

mandorla, distribuíanse os Vinte e catro Anciáns da Apocalipse, segundo o Códice 

Calixtino, doce á dereita e doce á esquerda, porque é «el orden en que San Juan, 

hermano de Santiago, los vió en su Apocalipsis»5º. Os vinte e catro portaban tarros 

con perfumes e instrumentos musicais, cítaras segundo a tradución do Calixtino de 

Moralejo, ou violas segundo o manuscrito da Biblioteca Nacional, precedente de 

cómo logo serán representados outra vez no Pórtico da Gloria. Nos ángulos, fóra 

da mandorla, distribuíanse os catro Evanxelistas cos seus atributos. Aos lados e en 

dous rexistros superpostos, cada un composto dun pórtico de tres arcos coas súas 

columnas, dispúñanse os doce Apóstolos. Segundo o inventario de 1658, no lado 

do Evanxeo, na primeira edícula do rexistro inferior, parece que se_ atopaba Santiago, 

pois cítase a un apóstolo con vieiras, quizais nunha esclavina, que, de ser certo, 

sería froito necesariamente dunha intervención moderna51
. En cambio, no lado 

da Epístola, no rexistro superior, aparecía San Pedro, único membro do colexio 

apostólico citado polo seu nome. En dúas bandas, arriba e abaixo do moble, 

figuraban inscricións sobre o patrocinio da peza que din o seguinte: «HANC TABULAM 
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43 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus, trad. 
A. Moraleja , C. Torres e J. Feo, Santiago, 
(Santiago de Compostela: Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios G allegos, 1951; 
reed. fac. Santiago de Compostela: 
CSIC-Centro Superior de Investigaciones 
Científicas , 1999), pp. 566-7 . 

44 Historia Compostelana, trad. E. Falque 
Rey (Madrid: Akal, 1994), p. 107. 

45 Viage de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey D. Phelipe JI a los Reynos de 
León, y Galicia, y Principado de Asturias 
... op. cit., pp. 119-20. 

46 Nel !ese o seguinte: «Visítase el altar 
mayor cuya delantera hes de plata. En el 
medio [del frontal está la imagen] de la 
Sanctísima Tremdad y a los lados los doze 
Apóstoles, seis a cada lado. Y alrededor 
de la Sanctísima Trenidad quatro 
Evangelistas. Todo de hoja de plata»: 
ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 
Tesoro. Inventario de de alhajas, 
ornamentos, etc., y de las Santas Reliquias 
(1569), leg. 381 , f. 88r. O documento fo i 
recollido en Historia de la Santa A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela ... 
op. cit. , vol. 11 :11 , p. 181. 

47 Tesoro. Inventario de de alhajas, 
ornamentos, etc., y de las Santas Reliquias 
... op. cit., leg. 381. ACS-Arquivo da 
Catedral de Santiago: Inventario del 
Tesoro de la Santa Iglesia (1648- 1649), 
leg. 382, f. 48r. 

48 Tesoro. Inventario de de alhajas, 
ornamentoJ; etc., y de las Santas Reliquias 
... op. cit., leg. 381; ACS-Arquivo 
da Catedral de Santiago: Inventario 
del Tesoro de la Santa Iglesia (1658), 
ff. 52r-54 r., 48r. 

49 Na mesma !ese o seguinte: «En este altar 
de Santiago se mira una tabla de oro y 
plata subtilíssimamente obrada y ella está 
hecho de bulto el trono de la Santírnina 
Trinidad y los ventiquatro senioreJ; según 
lo escrive San Juan en su Apocali¡m; dor;e 
a la mano diestra y dor;e a la siniestra [y] 
tienen en las manos vigiielas y redomas 
de oro, dentro de las qua/es ay olores muy 
prer;iosos. En medio dellas está Dios Padre 
en silla de magestad y tiene en la mano el 
libro de la vida y la otra levantada dando 
la bendir;ión. A los quatro lados del trono 
están los quatro evangelistas. Y en el 
r;irC11ito dellos están los dor;e Apósto!eJ; seis 
a la diestra del trono y seis a la siniestra. 
Y entre los Apóstoles ay muy ricas colunas 
labradas sutilmente. Alderredor de la 
tabla, por lo alto y baxo della, están unos 
versos latinos cuio romanr;e es Don Diego, 
Arzobispo de Santiago, hir;o está tabla 
después de r;tiico aJios que tenía esta silla. 
Tiene de peso setenta libras de plata». 
Cfr. ENE-Biblioteca Nacional de 
España: Reyno de Galicia (ca. 1572), 
signatura 3.329, f. 35r. 

50 Liber Sancti Iacobi Codex Calixtinus ... 
op. cit., p. 566. 

51 O texto di o seguinte: «Y en la primera 
capilla de la partte de avaxo faltan unos 
pedar;os por el arco. Y derredor del 
Apóstol que está en ella, fa lta toda la plata 
del campo liso. Y de la ottra partte, en 
correspondenr;ia, faltara un dedo de ancho, 
exsetto dende el pescueso del Apóstol 
arriva, donde están las beneraJ; está 
enttero. Y el cue1po del santo tiene una 
plancha lisa que aún 110 alcanr;a todo el 
C11e1po y está clavada con clavos de hierro». 



52 \fiage de Ambrosio de i\!Iorales por orden 
del Rey D. Phelipe JI a los Rey11os de 
León, y Galicia, y Principado de Asturias 
.. . op. cit., pp. 119-20. 

53 Así se indíca nos inventarios de 1649 
e 1658. 

54 Est;Í publicado en Historia de la Santa 
A. J\i/. Iglesia de Santiago de Compostela .. . 
op. cit., vol. 3:11 (Santiago de 
Compostela: Seminario Conciliar de 
Santiago, 1898-1911), p. 236. 

55 «Ün peregrino veneciano en Compostela 
en 1581 (Del diario inédito de B. 
Bomdelot)» ... op. cit. , p. 339. 

56 Así ordenaron a Antonio de Saavedra 
e ao noso cóengo que o reparasen para 
as celebracións do Xoves e Venres Santo. 
ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 
Libro 34 de Actas Capitulares (1668), 
leg. 599, f. 253r. 

DIDACUS PRAESUL JACOBITA SECUNDUS / TEMPORE QUINQUENNI FECIT EPISCOPII, / 

MARCAS ARGENT! DE THESAURO JACOBENSI / HIC OCTOGINTA QUINQUE MINUS NUMERA. 

/ REX ERAT ANFONSUS, GENER EJUS DUX RAYMUNDUS, / PRAESUL PRAEFATUS, QUANDO 

PEREGIT OPUS»52
. Por último, no século XVII e froito dunha reforma posterior, 

delimitando o conxunto do moble, dispúñase un marco de bronce dourado53
• López 

Ferreiro publicou un gravado coa disposición hipotética do altar xelmiriano na Idade 

Media54
• Igualmente, Moralejo realizou dous espléndidos debuxos do moble, 

tomando como referencia outros de semellante iconografía e disposición, que nos 

permiten facernos unha idea máis realista do seu probable aspecto orixinal. 

Da lectura das actas capitulares de 1553 e 1554 sobre a reforma do retablo 

de Xelmírez, das que logo se tratará máis en profundidade, parece desprenderse 

unha importante intervención no frontal da man de varios prateiros. Estes traballos 

explicarían a presenza de vieiras no «pescozo» da imaxe de Santiago. En efecto, 

en tempos de Xelmírez, o apóstolo Santiago era representado como Apóstolo 

Evanxelizador, co caxato en tau dos camiñantes, e nunca como peregrino; esta 

iconografía aparece por vez primeira en Galicia dous séculos despois. 

Varios peregrinos e visitantes do século XVI mencionan o frontal cando visitan 

a Catedral: refírome a Ambrosio de Morales ou ao autor anónimo do manuscrito da 

Biblioteca Nacional xa vistos. Outro exemplo é o testemuño do peregrino veneciano 

Bourdelot que puido aprecialo en 1581 e escribiu o seguinte: ~<la palla no es muy 

grande y es plateada»55
. Antes mencionei que o frontal en 1655 estaba moi danado. 

En efecto, no citado inventario de ornamentos da Catedral de 1649 o prateiro 

catedralicio Bartolomé de la Iglesia describe importantes deficiencias: 

«El frontispicio baxo del santo altar del Apóstol, donde se pone el frontal, ay un retablo 

de ymáxines de bulto, todo cubierto de planchas de plata. En que ay los doce apóstoles 

y, en medio, la figura del Salbador con quatro Ebanxelistas a los lados. Alláronse las 

faltas siguientes: en el cerco donde está el Salvador, en que avía beinte y quatro 

ymáxines pequeñas alrededor del Salvador, donde faltan algunos pedazos de las 

planchas de plata y de las ymáxenes, les faltan beinte y dos cavefas, porque sólo 

quedaron dos. Y en el dicho frontispicio y f rontal del se aliaron otras muchas faltas de 

plata de pedazos quesean quitado. y en espefial de dos figuras de dos apóstoles que 

están al lado del Evangelio. Todas las quales faltas de plata declaró Bartolomé de la 

Iglesia, platero, importarían hasta catorce marcos de plata. Tiene este altar los lados 

y orillas todo alrededor de bronfe labrado». 

En canto Vega y Verdugo ocupou o cargo de fabriqueiro tamén consta a súa 

deterioración. Así se indica no longo informe do citado prateiro Bartolomé de 1658, 

o cal sinala con máis detalle as moitas faltas do moble. Por fin, na acta capitular do 

20 de marzo de 1668 dise que o frontal estaba «maltratado», neste caso na parte 

inferior onde «le avían quitado algunos pedafOS de plata»56
. 

Non está claro cando desaparece o frontal xelmiriano. Mentres Vega y Verdugo 

ocupa o cargo de fabriqueiro, non hai ningunha noticia da súa destrución e/ ou 

substitución por un novo neses anos: unicamente consta que o citado Bartolomé de la 

Iglesia fixera unha «mostra» dun frontal de prata antes de 1671, pero non está claro 
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se para o Altar Maior. Non obstante, cómpre lembrar que ao seu empeño se debe 

a construción contra 1669 dunha nova mesa de altar de mármores e xaspes, con 

arcadas frontais e laterais para ver o novo cenotafio do Apóstolo, o que xa puido 

supoñer a desaparición da peza medieval pois impediría a visión do suposto túmulo 

xacobeo. A coincidencia cronolóxica de ambos os sucesos -construción dunha 

nova mesa de altar e existencia de probas para un novo frontal, obra do mestre 

catedralicio- apuntan a unha renovación do frontal contra esas datas. Ademais, esa 

nova mesa era moito máis ampla que a medieval, pois, segundo puido comprobar 

López Ferreiro cando a desmontou en 1879, a táboa da mesa de Xelmírez aprovéitase 

na barroca, pero prolongándose en ambos os laterais, quedando polo tanto o frontal 

medieval pequeno. Outra posibilidade, xa exposta polo referido López Ferreiro, 

é que o frontal perdurase ata 1695, en que sería substituído polo barroco actual, 

sempre arxénteo, obra do prateiro compostelán Antonio de Montaos. Con todo, 

como acabo de sinalar, o frontal sería pequeno na mesa barroca, precisando dalgún 

tipo de engadidos ou postizos laterais para abranguer todo o longo do moble. 

A mesa do altar 

V 
inculadas coa renovación do frontal de Xelmírez están tamén as ideas 

de Vega y Verdugo para construír unha nova mesa de altar recollidas na 

Memoria. É normal que o naso prebendado repare neste moble, punto 

focal da basílica catedralicia, o lugar principal onde se celebran os oficios divinos. 

Ademais, a localización do carpo do Apóstolo debaixo da mesa do altar converte 

a este nun relicario sub altari e, en consecuencia, punto de referencia para os 

peregrinos57
. Tal disposición, incluído o baldaquino, concorda dende tempos 

inmemoriais coa da mesa do altar de San Pedro do Vaticano, modelo que pretende 

imitar58
. Isto explica por qué o naso prebendado, cando ocupa o pasto de 

fabriqueiro, vai promover a construción dunha nova mesa, curiosamente 

aproveitando a táboa granítica da anterior que, segundo parece, era a patrocinada 

por Diego Xelmírez. Así o afirma o cóengo arquiveiro Antonio López Ferreiro 

nos seus traballos: El Altar de Santiago, sus vicisitudes y transformaciones desde los 

tiempos primitivos hasta nuestros días59 e, sobre todo, no Altar y cripta del Apóstol 

Santiago, reseña histórica desde su origen hasta nuestros días60
. En efecto, a raíz da 
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Frontal do altar doado por Xelmírez 
[«El patronazgo artístico del 
arzobispo Gelmírez (1110-1140): 
su reflejo en la obra e imagen de 
Santiago», L. Gai (ed.), Atti del 
Convegno lnternazionale di Studi. 
Pistoia e il Cammino di Santiago. 
Una dimensione europea nella 
Toscana medioevale. Nápoles: 
Edizioni Scientifiche Italiane, p. 2 70, 
fig. 11; reconstrución hipotética] 
Serafín Moraleja 
1984 

Frontal e retablo do altar doado 
por Xelmírez [«Ars sacra et sculpture 
romane monumentale: le trésor 
et le chantier de Compostelle», 
Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa, II. Cuxa, pp. 189-238, fig. 2; 
reconstrución hipotética] 
Serafín Moraleja 
1980 

57 Cfr. M. Castiñeiras, «Los espacios 
arquitectónicos en función de las 
reliquias», en En Olor de Santidad. 
Relicarios de Galicia (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2004), 
pp. 65-80. 

58 Tamén co disposto noutras basílicas 
romanas como, por exemplo, San Paolo 
Extramuros. V. S. de Blaauw, Cultus et 
Decor. Liturgia e architettura nella Roma 
Tardoantica e Medievale, vol. 1:2 (Cidade 
do Vaticano: Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1994). 

59 A. López Ferreiro, El Altar de Santiago, 
sus vicisitudes y transformaciones desde 
los tiempos primitivos hasta nuestros días 
(Santiago de Compostela: Seminario 
Conciliar Central, 1877), p. 37 

60 Ídem, Altar y cripta del Apóstol Santiago, 
reseíia histórica desde su origen hasta 
nuestros días (Santiago: Seminario 
Conciliar Central, 1891), pp. 9-11, 34. 



61 Sobre esta ara e a súa colocación no 
altar xelmiriano, véxase S. Moraleja , 
«Ara de Antealtares», en Santiago, 
Camino de Europa. Culto y cultura e11 
la peregri11ació11 a Compostela (Santiago 
de Compostela: Xun ta de Galicia, 1993), 
pp. 252- 3. 

62 Historia Co111postela11a ... op. cit. , p. 107. 
63 Liber Sa11cti Iacobi Codex Calt~'<ti11us ... 

op. cit. , pp. 565-6. 
64 A finais do século XV a ara xa se atopaba 

no mosteiro de San Paio de Antealta res; 
«Ara de Anteal tares» ... op. cit., p. 252 . 

65 \!iage de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey D. Phelipe JI a los Rey11os de 
Leó11, y Ca licia, y Pri11cipado de Asturias 
... op. cit. , pp. 119- 20. 

66 M. Taín G uz1mín, «Prolegómenos de una 
excavación en tiempos del canónigo José 
de Vega y Verdugo: el mito de la cripta 
del Apóstol Santiago y el retablo del 
arzobispo GelmíreZ», Gaya, 324 (Madrid: 
2008), pp. 200-16. 

desmontaxe da mesa barroca polo citado López Ferreiro en 1879 para escavar no 

subsolo do presbiterio os alicerces do mausoleo romano do Apóstolo, vai estudar 

con atención o devandito altar nos dous textos citados. Este é descrito como 

composto por unha gran laxa de granito «de una sola pieza», que, como xa dixen, 

asegura con rotundidade que procede do altar de Xelmírez, e a cal se presentaba 

ensanchada a ambos os lados por Vega y Verdugo, dando lugar a unha mesa 

«extensa y dilatada». Igualmente na súa H istoria de la Santa Iglesia de Santiago 

describe a pedra xelmiriana como de granito fino e coas medidas de «doce cuartas 

de largo por siete de fondo y una de espesor» - 2,46 metros de longo por 1,43 metros 

de ancho e 20 centímetros de grosor- . Por desgraza, o autor non indica en que 

se basea para afirmar que tal peza procede do altar medieval, nin ilustra as súas 

descricións con algún debuxo ou fotografía. Agora ben, se efectivamente 

correspondese á mesa románica, estariamos ante a pedra debaixo da cal estivo 

no seu día exposta, a modo de reliquia, a coñecida como Ara de Antealtares antes 

do seu traslado ao mosteiro que lle dá o seu actual nome61
. 

Nas tres representacións da Capela Maior estudadas aparece a mesa destruída 

por Vega y Verdugo que, de crer a López Ferreiro, sería sempre a de Xelmírez, 

descrita na Historia Compostellana62 e o Códice Calixtino63
, quizais con algunha 

posible modificación froito do paso do tempo. Que se conservase a mesa medieval 

ata o século XVII ten o seu sentido, pois a súa fronte presentaba as medidas exactas do 

frontal románico xa visto, que tamén sobreviviu ata esta centuria, e a táboa da mesa 

contaba coa amplitude suficiente para expoñer o retablo de Xelmírez. O citado 

Códice Calixtino dá as medidas do moble, «finco palmos en alto, do fe en largo y siete 

en ancho» -l,05 metros de alto por 2,52 de longo e 1,47 metros de ancho- , e 

descríbeo como pechado por paredes á esquerda, dereita e traseira, mentres que a 

fronte, retirando o frontal, estaba aberta para poder contemplar no interior a citada 

A ra de A ntealtares, reliquia obra, segundo a tradición, dos discípulos de Santiago. 

Tal descrición coincide coa que fai séculas despois, en 1572, Ambrosio de Morales, 

que se atopa co mesmo altar pechado polo mesmo frontal e o seu interior oco e agora 

baleiro por retirarse a citada ara moito tempo atrás64
• Tamén indica que o altar non se 

arrimaba á parede senón que se atopaba algo desviado, «como estaban antiguamente 

todos los de aquella tierra y de Asturias». Esta aclaración refírese a que o altar, como o 

actual, se situaba sobre a tumba do Apóstolo, no primeiro tramo recto do presbiterio, 

e non, como era o habitual en calquera outra igrexa, na parte posterior da ábsida, en 

Santiago daquela ocupada pola sancristía. Ademais, o devandito altar estivo sempre 

debaixo dun baldaquino, neses tempos debaixo do de Fonseca, sendo a disposición 

típica das basílicas romanas. Así mesmo afirma que na parede do Evanxeo había unha 

portiña pechada «que sólo se abre a los arzobispos quando vienen de nuevo y a los 

reyes», porta que lle foi aberta a Morales por ser delegado rexio, indicando que 

~<lo que hay dentro es dos piedras grandes llanas en el suelo, y al cabo dellas un agugero 

pequeiio, por donde no cabrá más que una naranja, y está tapado con cal»65
. Este oco 

críase que comunicaba coa cripta onde se achaba enterrado o apóstolo Santiago, 

como vimos noutro lugar66
. Igualmente no manuscrito do hoso prebendado alúdese 

con preocupación ao pobre aspecto das paredes de cerramento do vello altar, 
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sinalando que o novo frontal que pretendía realizar debía«[ ... ] bestir el muro o mesa 

del altar, donde an de yr a trabar los tornillos que le an de sustentar. Y, asimismo, de , 

las testeras de los lados que miran a las creenr;ias, porque es más necesario bestirlo y 

adornarlo que otra ninguna yglesia porque como aquello es el marco debajo de donde 

dicen está enterrado el Santo, todos ban a encontrar con el muro [ .. . ] Y [aun] quando 

nadie f uese a mirarlo, basta que el Jueves y el Biernes Santo queda aquel muro en 

carnes» ao se retirar o devandito frontal. 

Un feíto que quizais axudou á conservación da mesa medieval durante tantos 

séculas é que dende tempos de Xelmírez, e froito dunha concesión do papa Pascual 

II en 1102, no Altar Maior só podían oficiar o arcebispo e os sete cóengos cardeais do 

cabido. O peregrino franciscano Vanti en 1717, con motivo da súa visita ao templo, 

escribe que no Altar Maior «no puede allí celebrar más que el arzobispo y los canónigos 

cardenales, los cuales en número de siete, recíprocamente, semana a semana, cantan allí 

la misa. Y si/alta uno de ellos o por enfermedad o por otro motivo, se hace un altar 

portatil Juera del peldaño [refírese ao último nivel do presbiterio] donde celebra un 

canónigo simple»67
. Este estatuto mantívose ata o concordato de 1851, en tempos 

da raíña Isabel II, en que se suprime o devandito privilexio, podendo dende aquela 

celebrar misa no devandito altar todos os cóengos e sacerdotes debidamente 

autorizados. 

En canto á cronoloxía da súa destrución, o 31 de outubro de 1658, despois de 

que Vega y Verdugo ocupe o cargo de fabriqueiro, noméase unha comisión capitular 

para que supervisen os gastos «en la fábrica y edificio del altar de la Capilla Maior y 

obras a éste consernientes que están comenzadas a hazer». É a partir dese momento 

que cómpre pensar na desmontaxe da antiga mesa medieval e a súa substitución pala 

nova marmórea barroca, feíto que probablemente aínda se demorou varios anos. 

En realidade, a data máis cabal para a súa desaparición é contra 1669, ano en que se 

adquiren mármores e xaspes negros e vermellos procedentes de Portugal, Toledo 

e Cehegín para a construción do actual pavimento do presbiterio68
. Ao devandito 

ano máis ou menos debe de corresponder tamén a construción do baseamento do 

camarín, o cenotafio e as mesas do Altar Maior e do trasaltar da sancristía, todo iso 

realizado cos mesmos materiais citados. 

Anos despois de desarmar a mesa de Vega y Verdugo e co gallo da construción 

da cripta na cimentación do mausoleo romano cos recentemente descubertos restos 

apostólicos en 1879, o propio López Ferreiro, consciente do valor simbólico da pedra 

xelmiriana, utilizouna outra vez como táboa no altar do novo recinto subterráneo, 

senda usada como tal ata 1891. Nesta última data o altar foi revestido con pranchas 

marmóreas, incluída a táboa, e por un novo frontal, conservándose no seu interior, 

sempre segundo López Ferreiro, a suposta laxa medieval69
. Tras unha inspección 

ocular do lugar éme imposible afirmar se tal lámina pétrea continúa debaixo da 

actual. En todo caso, con tal disposición -un altar coa citada laxa medieval e, enriba, 

a nova arca de prata coas reliquias de Santiago e os seus discípulos, rememoración 

da de Xelmírez e encargada por López Ferreiro seguindo os debuxos de Vega y 

Verdugo- pretenderíase imitar a disposición do altar románico na Capela Maior 

construída polo magno arcebispo. 
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67 Cfr. G . L. Buonafede Vanti [1719], 
Viaggio omdentale a S. Giacomo di 
Galizia, Nostra Signara della Barca e Ftiiis 
Terrae (1717-18), ed. G uido Tamburlini 
(Trieste: Universita di Trieste, 2004), 
p. 81. 

68 M. Taín G uzmán, «El viaje a Lisboa 
del canónigo fabriquero José de Vega y 
Verdugo (1669)», Quintana, 1 (Santiago 
de Compostela: 2002), pp. 306-7. 

69 Altar y cripta del Apóstol Santiago, reseiía 
histórica desde su origen hasta nuestros 
días ... op. cit. , pp. 11 , 34. 



70 Historia Compostelana ... op. cit. , 
pp. 573-4. 

71 L. Magalotti [1669) , Viaje de Cosme 
de Médicis por Espaiia y Portugal 
(1668-1 669), ed. A. Sánchez Rivero 
e A. Mariutti (Madrid: Sucesores de 
Rivadeneyra, 1933),p.334. 

72 ACS- Arquivo da Catedral de Santiago: 
Libro 15 de Actas Capitulares (1553), 
leg. 515 , f. 58r. 

73 \liage de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey D. Phelipe II a Los Reynos de 
León, y Galicia, y Principado de Asturias 
... op. cit., p. 120. 

A tabula convertida en cenotafio 

A 
terceira intervención de Xelmírez no Altar Maior foi patrocinar contra 1133 

a realización dun pequeno retablo de prata, unha tabula retro altaris que 

tamén sobreviviu ata os tempos de Vega y Verdugo. O moble, de autoría 

anónima, citado na Historia Compostellana70 e estudado por Serafín Moraleja, é 

analizado no capítulo dedicado ao «Sepulcro» da Memoria do noso prebendado, 

e ilústrase a súa análise cun debuxo da súa autoría. Trátase dun retablo de prata de 

forma pentagonal, decorado con camafeos e pedras antigas, co relevo de O Salvador 

no centro e aos lados, en dous rexistros, os doce Apóstolos. No rexistro inferior 

distribuíanse oito Apóstolos nun pórtico de arcos trilobulados. En cambio, no rexistro 

superior representánbase os catro apóstolos restantes, xunto con, é de supoñer, a Virxe 

María e San Xoán Evanxelista á esquerda e dereita da imaxe principal. Por último, 

no centro figuraba Cristo, sentado nun trono con tallo, abrindo os brazos e amasando 

nas súas mans as f eridas da crucifixión. 

Curiosamente, en 1656 a tabula de Xelmírez atopábase encaixada na fronte 

dunha caixa de madeira dourada, á maneira dunha arca, cuxa cara frontal coñecemos 

grazas a outro debuxo do pr~bendado. Así compréndense as palabras de Magalotti 

en 1669, cando escribe que no Altar Maior «[ ... ]se dice que se conserva el cuerpo 

del Apóstol en una caja de plata colocada sobre el Altar Mayor, si bien medio cubzerta 

por adornos de madera dorada>>7 1
• No debuxo o engadido consiste en dúas figuras 

recostadas «dormidas, al modo de guardas» na pendente do frontón, e nun friso de 

cunchas e bordóns cruzados en aspa sostido por dúas pilastriñas corintias de fuste 

acanalado. É froito da intervención levada a cabo entre 1553 e 1554. En efecto, 

o 9 de setembro de 1553 os cóengos .Rodrigo Rodríguez e Vasco de Rebelión déronlle 

conta ao cabido 

«[. . .] del estado de la obra del retablo que se aze para el Altar Mayor y de la costa que avía 
de llebar de plata y de la forma de triángulo en que se aze el maderamiento para-el dicho 

retablo; por ende que mandaban e mandaron que! dicho retablo se aga e acabe de la 
manera que está comen~ado e se guarneza de plata. Y mandaron al [. .. ] canónigo Pedro 
Maldonado dé para ello a los dichos señores canónigos, e a cada uno dellos, toda la plata_ 
que fuere menester para el dicho retablo»72

. 

O 15 de xaneiro do ano seguinte o cabido ordena «agan hazer e acabar las obras del 

retablo», referencia probable a que aínda non se recubrira con pranchas de prata a 

parte nova renacentista, acción que nunca chegaría a executarse dada a descrición do 

moble de Vega y Verdugo. A obra acabada foi vista por Ambrosio de Morales en 

1572, declarando que «el retablo del altar no es más que una como arca»73
• Sobre ela 

tamén reflexiona o noso cóengo, que escribe que «otros fabriqueros más modernos 

que los que mandaron acer la figura dicha de plata [refírese á tabula medieval] que, 

biéndola tan delustrada y tan antigua, la procuraron ermosear, guarneciéndola con aquel 

cornisón de madera dorada, con aquellas dos figuras tendidas sobre el sepulcro dormidas 

al modo de guardas, cuydando de que no se abra. Y como digo, tanbién dispusieron el 

cornzjón en forma de erario, siguiendo la forma de caxa u arcón, al modo de sepulcro». 

García Iglesias relaciona ambas as imaxes gardiás coas catro alegorías do tempo que 
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esculpe Miguel Anxo para as tumbas dos Medici74
• En ambos os casos optouse por 

estas figuras reclinadas porque son propias da escultura funeraria pola súa asociación 

coa morte, o soño e a perda da animación. 

Por sorte, a comparación deste segundo debuxo co primeiro permite intentar 

identificar boa parte do colexio apostólico representado. Non obstante, as diferenzas 

que se constatan entre as figuras de ambos os debuxos, as cales se sinalan en notas, 

indican que o seu autor as debuxa de memoria. Así, no rexistro inferior, de esquerda 

á dereita represéntase un apóstolo, co que parece unha alabarda, que podería ser 

San Xudas Tadeu ou San Mateu; San Filipe coa éruz de hasta longa; outro apóstolo 

co que parece un libro, atributo frecuente entre a maioría do apostolado, 

particularmente en San Mateu pola súa condición de evanxelista; San Paulo coa súa 

espada; San Pedro coa chave; Santo André coa característica cruz en aspa; un 

apóstolo co que simula ser un instrumento punzante, quizais o coitelo grande de 

San Bertomeu; e Santo Tomé coa lanza. No rexistro superior, tamén de esquerda á 

dereita, só é posible identificar a Santiago Apóstolo baixo o primeiro arco, o único 

dos Apóstolos citado na Memoria. Aparece barbado, co característico chapeu de 

peregrino de ás anchas e unha esclavina. 

A modernidade dalgún dos atributos do apostolado -por exemplo a cruz 

en aspa de Santo André, a suposta alabarda de Xudas Tadeu ou os atributos de 

peregrino de Santiago- indican intervencións posteriores dende a súa realización. 
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Retablo doado polo arcebispo 
Xelmírez [Memoria sobre las obras 
en la Catedral de Santiago] 
José de Vega y Verdugo 
1657 
A CS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Retablo doado polo arcebispo 
Xelmírez en 1655-1656 [Memoria 
sobre las obras en la Catedral 
de Santiago] 
José de Vega y Verdugo 
1657 
ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

74 J. M. García Iglesias, «La visita de 
Cosme ID de Médicis a la catedral 
de Santiago», en íd. (ed.), El viaje a 
Compostela de Cosme III de Médicis 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
G alicia, 2005) , pp. 589- 90. 



75 ACS-Arquivo da Catedral de Santiago: 
Libro 16 de Actas Capitulares (1560), 
leg. 516, f. 63v. 

76 Ibídem, f. 71r. Sobre o tema véxase 
Historia de la Santa A. M. Iglesia de 
Santiago de Compostela ... op. cit., 
vol. 8:11, pp. 189- 93 . 

O caso máis salientable é o de Santiago, que, como xa se dixo cando estudamos a súa 

representación no frontal, en tempos xelmirianos era representado como Apóstolo 

Evanxelizador e nunca como peregrino, como aparece no debuxo de Vega y Verdugo, 

cuxa iconografía é moderna. Estes cambios iconográficos deben de corresponder 

a 1553-1554, cando se transforma o retablo en arca. 

Apenas seis anos despois, en 1560, o cabido decide substituír o retablo d_e 

Xelmírez por outro renacentista, sempre en prata. Así, na reunión capitular do 

4 de abril os cóengos resolven 

«L . .] que por quanto el remate del retablo de plata que se ha de hazer para el Altar Mayor 
del seiior Santiago se ha de hazer para el día de Pascoa de Resure~ión deste mismo año, 
que cometían y cometieron e dieron poder e facultad a los señores Bartolomé Bonifa~io, 

cardenal mayor, e cardenal Ternero e chantre Revellón para que juntamente con el señor 
cardenal Mondragón, obrero, hablen con el reverendísimo y ylustrísimo señor arzobispo 
[ Gaspar de Zúñiga], nuestro señor, y con los o/i~iales que venieren para hazer el dicho 
retablo e traten con ellos el modo y forma y condi~iones y lo más que a su buena 
providen~ia pares~iere conviene hazerse e trayan de todo ello relación al cabild0>>75

. 

Á poxa da obra preséntanse varios prateiros, entre eles Antonio de Arfe. Por fin, 

o 10 de maio, xa hai un proxecto para a súa factura, obra do prateiro Juan Álvarez: 

«[. .. ] en este cabildo los dichos señores dixeron que mandaban y mandaron al señor 
cardenal Ternero, depositario de los dineros de la Bulla de Santiago, dé y pague a Juan 
Álbarez, platero, vezino de Valladolid, ochenta ducados por razón del trabajo e ocupa~ión 
que tuvo en hazer las mostras para azer el retablo de plata que se ha de azer en el Altar 
Mayor desta Santa Iglesia y por aver venido a tomar y fazer el dicho retablo. Y más que 
dé y pague [a] Antonio Dar/e, platero, cinquenta ducados; a Andrés Rodríguez, platero, 
vecino de León, treinta e cinco ducados; a Guillermo, platero, vecino desta cibdad de 
Santiago, doze ducados por el bien que hizieron en la obra del dicho retablo»76

• 

Non obstante, este nunca se levou á práctica, sobrevivindo o retablo de Xelmírez ata 

os tempos de Vega y Verdugo. 

A localización da arca no Altar Maior, cando a debuxa o noso cóengo, é sobre -

a mesa do altar, entre a custodia de Antonio de Arfe e a imaxe do Apóstolo. E alí 

estaba dende a reforma do moble a mediados do século XVI, pois é o lugar que se 

indica nos inventarios da prata e ornamentos da Catedral de 1569, 1649 e 1658. 

Coincide coa ocupada con anterioridade polo retablo de Xelmírez, pois así aparece, 

aínda que sen a custodia pola súa cronoloxía, nas dúas pinturas flamengas da Capela 

Maior. Na táboa do Museo de Indianápolis, a tabula presenta unha iconografía 

correcta, aínda que mal disposta, pois aparece Cristo bendicindo e flanqueado 

polos seus doce apóstolos dispostos nun único friso de arquiños góticos, sen o corpo 

superior triangular e sen as imaxes da Virxe e o Evanxelista. En cambio, na miniatura 

de Tournai, o moble disponse coa súa forma pentagonal correcta, pero con escenas 

bíblicas que nada teñen que ver coa realidade. 

Moitos testemuños de peregrinos identifican erroneamente a arca como a urna 

que cantiña o corpo do Apóstolo. Por exemplo, en 1669, data próxima á redacción 
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do manuscrito, Corsini escribe «en la Capilla Mayor [ ... ] está el altar con la caja donde 

dicen estar el cuerpo de Santiago»77 e Magalotti sinala que «aquí dicen que se conse~va 

el cuerpo del Apóstol en una caja de plata colocada sobre el Altar Mayor»78
. Anos 

despois, a mediados de novembro de 1673, o sacerdote boloñés Domenico Laffi, 

con motivo da visita á Catedral de Pedro Pablo Jiménez de Urrea, conde de Aranda, 

Capitán Xeneral de Galicia e Vicerrei de Aragón en 1668, asiste á apertura do 

suposto sepulcro, o moble debuxado por Vega y Verdugo, para cravar unhas chapas 

de prata: 

«[. . .] y la causa principal aún, que nos quedásemos, fue porque dijeron, que en tres o 

cuatro días, a la llegada del virrey, se debía abrir el Sepulcro de Santiago, para adornarlo 

de nuevo, y cubrirlo con láminas de plata decoradas con f iguras, con bellísimos cincelados, 

como después hicieron el segundo día después de su llegada, que Dios nos hizo esta gracia, 

que fuésem os espectadores de una /unción tan hermosa, que por tantos años no se había 

abierto nunca, porque nunca había habido ocasión tan urgente, que se llegase a este hecho, 

como entonces, porque habiendo sido por los señores canónigos y fabriquero rehecha 

en el presente de nuevo la Capilla de este Santo Glorioso, y su Sepulcro de la misma 

manera restaurado, al rodearlo de bellísimas láminas de plata, como he dicho, todas 

diligentemente decoradas con f iguras en bajo relieve, y otros magníficos trabajos; para lo 

cual necesitaron algunos clavos de plata, los cuales, al clavarlos, penetrando en el interior, 

hicieron saltar muchas piedrecillas de fin ísimos mármoles de varios colores, con los cuales 

está adornado por dentro el sepulcro con varios trabajos tipo mosaico»79
. 

Este relato confirma a descrición donoso prebendado dunha urna composta de caixa 

e tapa, esta última non debuxada polo cóengo. Igualmente, documenta unha última 

intervención no moble, neste caso de embelecemento, pero xa cando o noso 

prebendado abandonara definitivamente Santiago para marchar a Granada80
. En 

canto ás pedras que se desprenden das que nos fala Laffi, pregúntame, como Guerra 

Campos, se non serán as que estarían engastadas no reverso da tabula medieval de 

Xelmírez, que nesa época quedaría no interior da arca e, xa que lago, invisible ao 

público81
. 

A mención da arca no relato de Laffi en data tan tardía como 1673 tamén 

indica que, malia a intención declarada no manuscrito por Vega y Verdugo de retírala 

e malia os seus probables intentos de facelo en canto exerceu de fabriqueiro, a 

probable oposición capitular impediullo, pasando o moble a formar parte do aparato 

barroco deseñado polo noso cóengo ata data incerta. 
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77 O. Tavoni, «La G alizia nella relazione 
inedita di Filippo Corsini relativa al 
viaggio di Cosimo III dei Medici», en 
P. Caucci (ed.), I testi italiani del viaggio 
e pellegrinaggio a Santiago de Compostela 
e diorama sulla Galicia (Perugia: 
Universita degli Studi di Perugia, 1983), 
p. 68. A. Fucelli, «II viaggio a Santiago 
de Compostela di Cosimo III dei Medici 
nella relazione inedita di Filippo Corsini. 
Aspetti devozionali e mondani», en Actas 
del Congreso de Estudios Xacobeos 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1995), p. 332. 

78 Viaje de Cosme de Médicis por España y 
Portugal (1668-1669) ... op. cit., p. 334. 

79 D. Gambini, «La Galizia ne! Viaggio in 
Ponente di Domenico Laffi», en I testi 
italiani del viaggio e pellegrinaggio a 
Santiago de Compostela e diorama sulla 
Galicia .. . op. cit. , pp. 106-7. 

80 Tal intervención non figura mencionada 
nin nos Libros de Actas Capitulares 
nin consta nos de Fábrica. E que 
lamentablemente as follas sobre «lo que 
ordenó el cavildo sobre la legazía hecha 
al seiior Conde de Aran da» no cabido 
celebrado o 14 de novembro permanecen 
en branca por descoido do secretario. 
V. ACS-Arquivo da Catedral de 
Santiago: Libro 35 de Actas Capitulares 
(1672), leg. 627 , ff. 515v-516r. 

81 Exploraciones Arqueológicas en torno al 
sepulcro del Apóstol Santiago ... op. cit., 
pp. 239-48. 



Francisco Singul 

1 A.H.D.S., Fondo General, 298. Obras de 
la Cathedral. Cartas del Cavildo a S. S. Y. 
sobre reedificarse las dos fachadas de la 
Cathedral: la que dice a la Platería y 
thesoro: y la de la Azebachería. Anos de 
1757, 58 e 59 s.n. O tema fo i tratado, 
ent re outros, por F. Singul, La Ciudad 
de las Luces. Arquitectura y urbanismo 
en Santiago de Compostela durante la 
rtustración (Santiago de Compostela: 
Consorcio de Santiago, 2001), pp. 
181-97. E. Beiras García, Lucas Ferro 
Caaveiro e a cid a de de Santiago de 
Co111postela (A Cornña: Fundación 
Ca ixa Ga licia, 2008) , pp. 63-77. 

2 Nescn plnnca de 1739 clebC1 xase tocia a 
cnbcccirn da catedral, o trnnsepto coas 
sCins portadas e tres tramos das naves 
maiores, incluínclo as capelas do 
deambulatorio, a Corticela, a Torre 
do Reloxo, a Quintana e a praza de 
Acibechería . Acompáñase dun debuxo 
do alzado interno da Corticela e 
transepto norte; malia que xa foi 
comentado este documento gráfico 
por M. Carmen Folgar de la Calle, 
fo i publicado por Alberto Fernández 
en 2003. M.C. Folgar de la Calle, 
Arquitectura gallega del siglo XV/// . 

Los Sarela (Santiago de Compostela: 
USC-Uriiversidade de Santiago de 
Compostela, 1985), p. 30. Íd., Simón 
Rodríguez (A Cornña: Everest, 1989), 
pp. 15, 180. A. Fernández González, 
«Ün viejo plano olvidado en el Archivo 
de la Catedral de Santiago: la Porta 
Francigena, su atrio y la Corticela en 
1739», en Compostellanum, 48 (Santiago 
de Compostela: 2003), pp. 701-42. 

3 ACS-Archivo de la Catedral de 
Santiago: Libro de Actas Capitulares, 56 
(1756-1762), 127r.: Tocante a la fachada 
de la Azabachería, Cabido de 30 de 
xaneiro de 1759. 

4 La Ciudad de las Luces ... op. cit., 
pp. 187-8. 

5 «Ün viejo plano olvidado en el Archivo 
de la Catedral de Santiago: la Porta 
Francigena, su atrio y la Corticela en 
1739» ... op. cit., pp. 717-20. 

6 Líber Sa11cti Iacobi Codex Calú<tinus, 
trad. A. Moraleja, C. Torres eJ. Feo 
(Santiago de Compostela: Instituto de 
Estudios Galegos Padre Sarmiento, 
1951; reecl. fac. Santiago de Compostela: 
CSIC-Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, 1999), V, 9, pp. 595-6. 

Un posible fuste granítico 
dunha columna da fachada do Paraíso 
da Catedral de Santiago 

S 
ete anos despois da inauguración da fachada barroca do Obradoiro 

( 17 3 8-17 5 O) o cabido da Catedral de Santiago decide continuar co proceso 

de renovación das fachadas da basílica xacobea. En carta ao arcebispo Rajoy, 

con data de 18 de decembro de 1757, o deán Policarpo de Mendoza daba canta 

de tal decisión alegando que os cóengos tiñan previsto iniciar as obras pala 

Acibechería, debido ao mal estado en que se atopaba o frontispicio setentrional, 

seica necesitado de reparacións urxentes 1
. Descoñecemos se esaxeraba no seu xuízo 

o deán Mendoza ao cualificar de ruinosa a bífora norte, aténdonos a un plano da 

Catedral debuxado en 1739 polos mestres de obras Simón Rodríguez e Francisco 

Sarela, con motivo dun preito establecido entre o párroco da Corticela e o cabido2
• 

A solidez estrutural da fachada románica nesas datas non parece que tivese 

problemas, a teor do visto na planta e no alzado interior debuxados con detalle 

-tampouco nada comentan ao respecto os arquitectos nos seus respectivos 

informes-, aínda que é posible que houbese relevos e detalles decorativos algo 

saltos, se cadra tamén algunha columna mal asentada. Pezas concretas, en 

definitiva, que talvez poderían ameazar a seguridade de quen entraba a mediados 

do XVIII pala Porta Francigena, daquela aínda moi concorrida, pero que no~ 

xustificaban a demolición da obra románica. 

Lago de afirmárense na súa decisión, os cóengos ordenáronlle ao mestre de 

obras da Catedral Lucas Antonio Ferro Caaveiro, o deseño dunha nova fachada 

e a demolición da medieval, traballos inieiados en febreiro de 17593
. O primeiro 

carpo da fachada foi concluí do ao remate de 17 62 e; malia que evoca o tríptico 

do Obradoiro, a súa «anti-clásica» estrutura arquitectónica4 amósase, en planta, 

herdeira da medieval, ao articularse en tres rúas separadas por columnas sobre 

pedestais, que sosteñen un quebrado entaboamento. O pano rúa central está 

animado palas dúas entradas -recordo da bífora románica- separadas por un 

piar cuadrangular, retraído e caixeado, que funciona a modo de parteluz e evidencia 

a estrutura medieval preexistente na que, como sabemos, grazas ao plano de 1739, 

non había unha columna central que separase as dúas portas5
. 

Da primitiva fachada norte chegounos unha detallada descrición no Libro V 

do Códice Calixtino6
, ademais dun número apreciable de relevos encaixados na 

portada sur, e outros conservados no Museo da Catedral, tamén de fustes e 

fragmentos de fustes das columnas de mármore que flanqueaban as dúas entradas. 

A entrada norte semellábase á de Praterías, pero con arquivoltas de menor 
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desenvolvemento e columnas de menor altura e en maior número, pois o seu 

deseño, ao precisar dunha conclusión urxente, por ser a porta máis usada polos 

peregrinos, foi unha sorte de ensaio para a portada sur. Moralejo7 fixo notar que as 

coidadas proporcións de Praterías, organizada con esveltas columnas que elevan os 

linteis e o arranque das arquivoltas ata unha altura aproximada de cinco metros, 

constitúen un logro estético que tiña detrás a experiencia previa da desaparecida 

portada norte. Cada unha das <lúas portas setentrionais estaba decorada con seis 

columnas que sostiñan o sistema de arquivoltas. Un sistema que acadou unha 

mellara significativa na portada sur, onde só se precisaron once columnas para a súa 

composición, xa que a central é un elemento común ás <lúas arquivoltas externas . 

Polo seu carácter de porta do final do Camiño de Santiago, a portada norte, aberta 

ao balbordo cotián da praza do Paraíso, servía de inicio para o programa 

iconográfico destinado ás tres portadas do edificio. 

O programa da portada norte labrouse entre 1101e11118
, lago das viaxes de 

Xelmírez a Roma en 1100 para ser ordenado subdiácono en San Pedro do Vaticano 

polo papa Pascual II9
, e en 1105 , xa como hispo de Santiago, para recibir de mans 

do mesmo pontífice, na basílica de San Lorenzo fuori le Mura, a ansiada dignidade 

do Palio10
, distinción que constituía un antecedente do rango de metropolitano que 

pasaría a ostentar obispo compostelán a partir de 1120. Na viaxe de 1105, Xelmírez 

e os membros da curia que o acompañaban terían en canta os espazos públicos e 

sagrados que enaltecían coa súa roupaxe artística a abadía de Cluny e a Santa Sé, 

servindo de estímulo intelectual e representativo que levou a unha sorte de 

emulación en Santiago. Mesmo é posible, como suxire Castiñeiras11
, que o principal 

autor do conxunto escultórico da fachada norte, o Mestre da Porta Francigena , 

formase parte do séquito que acompañou a Xelmírez a Roma12
. 

Na estrutura da portada norte empregáronse columnas de granito e mármore 

de fuste helicoidal, labradas entre 1106 e 1110, logo da segunda viaxe de Xelmírez a 

Roma13
. Do conxunto de doce columnas que enmarcaban estas portas, o Museo da 

Catedral conserva seis fustes marmóreos, catro de 185 centímetros de altura, e tres 

fragmentos de fuste de menos dun metro -dous deles unidos na restauración, pois 

formaban parte do mesmo fuste-, todos eles con 25 centímetros de diámetro . As 

pezas, que na súa orixe acadarían os 2 metros de altura -2,40 metros sumando 

base e capitel-14
, están labradas por mestres dotados dun estilo herdeiro da 

tradición Frómista-J aca, sensibles ao gusto arcaizante importado de Roma -outros 
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7 S. Moralejo, «La primitiva fachada 
norte de la Catedra de Santiago», 
en Compostellanum, 14 (Santiago 
de Compostela, 1969) , pp. 623-68, 
espec. 629- 32. 

8 M. Castiñeiras, «Roma e il programma 
riformatore di Gelmírez nella cattedrale 
di Santiago», en A. C. Q uintavalle (ed. ) 
Medioevo: immagini e ideologie (Milán: 
Mondadori Electa, 2005), pp. 211-26, 
espec. 217-20. Íd., <<La meta del Camino: 
la Catedral de Santiago de Compostela 
en tiempos de Diego Gelmírez», en 
M.C. Lacarra Ducay (ed.), Los caminos 
de Santiago. Arte, historia, literatura 
(Zaragoza: Institución Fernando El 
Católico, 2005), pp. 213-52, espec. 231-5 . 

9 Historia Compostelana, trad. E. Falque 
Rey (Madrid : Akal , 1994), I, 8, pp. 85-6. 

10 Ibídem, I , 16, pp. 99-106. 
11 M. Castiñeiras, «Fragmento de fuste 

con putti vendimiadores», en Luces de 
Peregrinación (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 2003 ), p. 152. 

12 Este artista compostelán estaría dotado 
dun estilo caracterizado, segundo 
Moralejo, pola creativa síntese das 
tradicións de J aca e T oulouse; os rostros 
e brazos das figuras que labra posúen 
a mórbida plas ticidade arcaizante de 
Frómista-Jaca, en tanto que o grafismo 
da prega das roupas que visten provén 
de Toulouse, influenciada polas 
solucións propias das artes suntuarias, 
en especial os traballos en marfil. 
V. S. Moralejo, «Fragmento de figura 
femenina con racimos de uvas», en 
Santiago, Camino de Europa. Culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1993), pp. 389- 90. 

13 «Roma e il programma rifo rmatore di 
Gelmírez nella cattedrale di Santiago» .. . 
op. cit. , p. 218. 

14 «La meta del Camino: la Catedral de 
Santiago de Compostela en tiempos de 
Diego Gelmírez» ... op. cit., p. 234. 



1.5 A Jcncla de T ri stiín e Isolcla era moi 
fn miliar para os peregrinos bre tóns, 
ga los, anglos e escoceses dos séculos XI 
e XII , e era coñecicla en Compostela por 
tradición oral. A columna así labrada 
fola da to rpe sensualiclacle que 
caracteriza tocia paixón carnal e que 
conduce a pecados peores coma o 
adulterio. O sentido didáctico e 
moralizante da escultura evidénciase no 
sentido que esta historia tiña para os fieis 
e os peregrinos. V. S. Moralejo, «Fuste 
historiado con lenda épica (Tristán?)», 
en Santiago CamÍlio de Europa ... op. cit., 
pp. 382-3. 

16 M. Mikahil Boccalato, «Tristiio e !solda 
e as trovas corteses: faces do imaginário 
medieval», en Actas do I Encontro 
Internacional de Estudos Medievais 
(Sao Paulo: USP-Universidade de 
Sao Paulo, 1995), pp. 292-300. 

17 S. Moralejo, «Fragmento de fuste 
decorado con putti vendimiadores», 
en Santiago Camiiio de Europa ... op. cit ., 
pp. 380-1. 

18 Ibídem, p. 150. Íd., <<Roma e il 
prog ramma riformatore di Gelmírez 
nella ca tteclrale di Santiago» ... op. cit., 
pp. 217-8. Íd., «La meta del Camino: la 
catedral de Santiago de Compostela en 
tiempos de Diego GelmíreZ» ... op. cit., 
p. 233. 

19 L. Martín Ruíz, Cruceiros na provincia da 
Cor1111a , vol. 1:3 (A Coruña: Depuración 
Provincial da Coruña, 1999), p. 305. 

20 De construción popular, por ob ra de 
canteiros denominados santeiros, e de 
culto popular, sobre todo a parti r do 
século XVII I. V. C. González Pérez, 
«Cruceiro», en Gran Enciclopedia 
Galega Silverio Cariada, vol. 12:30 
(Lugo: 2003) , p. 240. 

membros do obradoiro sintetizan esta tradición hispana coa rica experiencia de 

Toulouse-Moissac e a inspiración nas artes da ourivería-. Se dende o punto de 

vista estilístico, as columnas do Paradisus son froito da riqueza da arte nacida no 

Camiño de Santiago, a iconografía da maior parte delas procede da tradición 

paleocristiá. Coa excepción dunha, decorada co tema profano da lenda épica de 

Tristán e Isolda15
, o primeiro rexistro de amor apaixonado que remata en marte 

da literatura occidental16
, o resto das columnas presentan un tema que, segundo 

Serafín Moralejo17
, é a expresión da viña apostólica. Os putti ou xenios 

vendimadores que decoran a superficie dos fustes helicoidais amasan anatomías 

e actitudes que remiten á tradición clásica e paleocristiá, reflexo do mesmo tema 

decorativo-simbólico que recobre a superficie dos fustes de varias columnas de 

fuste helicoidal labradas por marmoristas romanos ao remate do século XI para 

as igrexas de Santa Trinita dei Monti (Roma) e San Cado a Cave (Palestrina), 

interpretacións medievais das columnas da pérgola da basílica constantiniana 

de San Pedro do Vaticano18
. 

A viaxe de Xelmírez a Roma en 1105 , ademais da feliz recollida do Palio, foi 

fecundo en apropiacións de ideas artísticas. Do mesmo xeito que outros relixiosos 

e artistas de Italia xa tiñan feíto con anterioridade, obispo compostelán fixo seu o 

motivo romano da viña apostólica e non dubidou en empregalo en Santiago na 

decoración da fachada norte da súa catedral. A lembranza da semente apostólica e 

dos primeiros séculas do Cristianismo, implícita na Reforma Gregoriana auspiciada 

polo papado e asumida por Xelmírez, expresábase de modo tácito nos restos 

daquel mundo ao que se quería apelar, de xeito que os relevos das columnas do 

Paraíso contrapoñían ás escenas dos vendimadores -o traballo do bo cristián

outras escenas nas que a viña aparece arrasada e cuberta de aves e animais 

cuadrúpedes que morden violentamente nas vides -imaxe alegórica da nefasta 

acción da herexía-. Esta devastación da viña, contraposta ao laborioso tral:>allo 

dos putti, incide na representación da dualidade pecado-redención, o gran tema 

da portada norte, expresado a través da representación da creación e a caída do 

xénero humano e o anuncio da súa redención. 

A mesma decoración a partir dun friso helicoidal de vendimadores 

enmarcado por un bocel entre medias canas , arrodea o fuste granítico dun cruceiro 

situado no campo da festa da parroquia de Santa María de Lamas (Boqueixón, 

A Coruña) , a poucos metros do adro da súa igrexa. Este cruceiro19 de granito amasa 

as partes características deste tipo de monumentos populares20
, ben ensambladas 

entre si polos canteiros que o construíron: un baseamento de planta cuadrangular 

e de tres pasos de altura sobre o que se ergue un peelestal cúbico no que vai 

encaixado o noso fuste helicoidal, profusamente decorado en relevo -aínda que 

a acción erosiva do tempo dificulta a lectura da súa iconografía-, rematado cun 

c.apitel de posible inspiración clasicista, co seu astrágalo, tambor troncocónico liso 

e ábaco prismático decorado con volutas nas esquinas e unha figura humana en cada 

unha das catro caras, de labra moi superficial -tamén moi erosionadas-:--, pero 

que mostra un orante cos brazos en alto; s.obre esta estrutura érguese o crucifixo, 

con cruz leñosa á que se lle fixa con tres cravos a imaxe de Cristo no anverso, 
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Cruceiro de Santa María de Lamas 
Ca. 1775- 1800 
Boqueixón, A Coruiia 



Fuste [Cruceiro ele Santa María 
ele Lamas, detalle] 
1101- 1.1.11 (?) 
13oqueócón, A Coruiia 

21 Problema común á hora de estuda r 
os cruceiros galegos, como lembra nos 
seus trnbaUos J. J. Burgoa Fernán clez, 
«La catalogación y protección de los 
cruceros. Los ejemplares de los 
municipios de Sacia y Oleiros», en 
Abre11te, 30 (A Coruña: 1998), p. 154. 
Íd., Los cmcerm~ el patrimonio 
etnográfico y el arte religioso popular: 
cmceros y petos de los municipios de 
lvloeche, Somozas y San Sad11mi1io 
(A Coruña: Universiclade da Coruña , 
2003), p. 44 . 

22 Á hora ele escudar a historia clun 
cruceiro o investigador atópase cunha 
elocuente falta ele noticias clocumentais 
nos lib ros de fábrica da parroquia 
correspondente, non sabendo quen 
foron os seus autores , «tal vez deb ido a 
que a mayoría ele las veces sus contratos 
se apalabraron de manera ve rbal o sus 
obras fu eron la consecuencia derivada 
de otros trabajos considerados de mayor 
rango o entidad y para los que fueron 
contratados en principio»: ibídem, p. 82 . 

23 «U n viejo plano olvidado en el Archivo 
de la Catedral de Santiago: la Porta 
Fm11cige11a, su atrio y la Corticela en 
1739» ... op. cit. , p. 717 , figs. l e 9. 

24 Liber Sa11cti Iacobi Codex Ca!t~'(ti1111s ... 
op. cit., V, 9, p. 596. 

25 R. Yzquierdo Perrín , «Arte Medieval 
(II)», en Galicia. Arte, vol. 11 :16 
(A Coruña: H ércules de Ediciones, 
1995) , p. 186. 

completada a dramática escena culminante da Paixón coa Piedade no reverso da 

cruz. Como é común a este tipo de monumentos populares, a carencia de fontes 

documentais2 1 nos libros de fábrica da parroquia -preocupada pola construción 

do corpo da súa igrexa no último cuarto do século XVIII- parece indicar unha 

fundación de carácter popular22
. 

O fuste granítico empregado no cruceiro de Santa María de Lamas conta 

cunha altura de 232 centímetros e con 25 diámetro. No fundamental, a superficie 

da peza, cunha helicoidal que xira en sentido contrario ao dos fustes marmóreos do 

Museo da Catedral, está decorada co tema dos vendimadores que caracteriza varios 

fustes de mármore; a figuración, aínda que moi deteriorada polo efecto erosivo do 

vento e a chuvia, amosa estes personaxes entrelazados cos tallos vexetais que 

parecen medrar en ondulación ascendente na simbólica viña salvífica, e que se 

aprestan a recoller acios e outros froitos de aparencia carnosa. Dende o punto de 

vista estilístico, a peza evoca o do chamado «Mestre da Porta Francigena», cos seus 

personaxes de amplas e arredondadas meixelas , malia que é evidente que o escultor 

non parece un dos membros do obradoiro mellor dotados; se cadra, un maior vigor 

de labra se aprecie nalgunhas partes da decoración vexetal mellor conservada, pero 

é case imperceptible, pois o inclemente labor da intemperie deteriorou moito os 

volumes do relevo. Tocante á posible situación do soporte na fachada románica, 

atendendo ao plano de 173 923
, suxerimos que podería estar-nun extremo dunha das 

dúas portas. Os soportes de mármore, moito mellor conservados ca este de pedra, 

estarían dispostos, emparellados, nas arquivoltas internas, inmediatos ás imaxes dos 

santos apóstolos gardiáns que bendicían os fieis e peregrinos dende as partes altas 

das xambas das portas da Cidade de Deus compostelá -na porta esquerda estaban 

San Pedro (xamba dereita) e San Paulo (xamba esquerda), en tanto que na dereita 

estaban San Xoán (xamba dereita) e Santiago (xamba esquerda)24
-, deixando para 

a arquivolta exterior de cada unha das dúas portas columnas de granito coma a 

reutilizada en Boqueixón. Esta combinación de materiais empregados nas columnas 

da fachada norte, mármore e granito, había alcanzar unha maior sofisticación e 

elegancia en Praterías. 

Polas súas características formais, moi afastadas do que é usual nun fuste de 

cruceiro, non cabe dúbida de que a peza de Santa María de Lamas era un soporte 

da desaparecida fachada románica xelmiriana. Aínda que descoñecemos con 

certeza a data de traslado e colocación do fuste no cruceiro -a súa tipoloxía 

podería levamos, coas correspondentes cautelas, a fins do XVIII ou primeiro terzo 

do XIX-, non é a primeira vez que unha peza medieval da Catedral de Santiago, 

desmontada da fábrica -en concreto do claustro ou do coro pétreo mateano

atopa acomodo nunha igrexa, fonte pública ou cruceiro da contorna de Santiago de 

Compostela. Así, un arco medieval do claustro foi parar ao santuario de Agualada 

(San Vicente de Amarantes, Santiago)25
, dúas figuras pétreas do coro medieval 

integráronse na fonte de San Pedro de Vilanova (Vedra)26 -outras adornan a 

Porta Santa27 e o friso de Praterías-, e un neno cantor do coro de Mateo e o seu 

obradoiro foi parar en data indeterminada ao fuste do cruceiro do cemiterio de 

Nemenzo (Santiago)28
• 
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No século XII o fuste que hoxe forma parte do cruceiro de Santa María de 

Lamas formaba parte dunha fachada historiada de rica imaxinería pétrea e fonda 

mensaxe relixiosa situada ao final do Camiño de Santiago e que servía de escenario 

ao adro onde os Mércores de Cinza se escenificaban determinadas cerimonias 

penitenciais previas á obtención das indulxencias. Ante o Paradisus compostelán 

os escultores de Xelmírez escenificaron o poder da imaxe simbólica, unha imaxe 

non naturista que non remite á aparencia, senón que forma parte dunha ri1ensaxe 

espiritual elevada, sutil, pero intelixible para o home medieval, afeito aos códigos 

decorativo-simbólicos do seu tempo. Cando a fachada se desmonta a mensaxe 

pérdese, tanto para a elite eclesiástica que promove a destrución do conxunto coma 

para o pobo fiel, que esquecera gran parte das claves interpretativas, respectando 

obviamente o sentido da imaxe sacra, intelixible a todos, na súa maior parte 

reutilizada na Porta de Praterías. É ben posible, porén, que na reutilización do fuste 

granítico como columna de cruceiro se valorase o simbolismo «vetero-testemuñal» 

da fachada norte e da peza en concreto, de tal xeito que unha evocación do Pecado 

Orixinal, tan frecuente nos cruceiros da provincia de Pontevedra e Sur de A Coruña29
, 

puidese interpretarse nos relevos helicoidais do fuste, se cadra identificados no 

momento da súa reutilización coma a Árbore da Vida do Paraíso, da cal Adán e Eva 

apañan a froita tentados pola serpe. 
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26 A fonte foi mandada construír cara a 
1670, xunto cunha capela e un pequeno 
hospital de peregrinos, polo cóengo 
compostelán don Pedro Valdés Feijóo 
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Perrín, El Coro del Maestro Mateo 
(A Coruña: Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, 1990) , pp. 39-41. 

27 Son vinte e carro as imaxes do exterior 
e dúas as que flanquean a Porta Santa 
no interior da Catedral: ibídem, p. 37. 

28 A. González Millán, «Contribución 
a la recuperación del coro del Maestro 
Mateo y su taller: un original hasta ahora 
inédito», en Abren/e, 29 (A Coruña: 
1997), pp. 81- 90. 

29 Los crucero~; el patrimonio et11ográ/ico 
y el arte religioso popular: cruceros y petos 
de los municipios de Moeche, Somozas y 
San Sadurniiío ... op. cit., p. 89. 



Ramón Vi/lares Ventura de Diego Xelmírez 
na tradición cultural galeguista 

P 
oucas figuras, por non dicir ningunha, da historia de Galicia toda teñen sido 

tan mareantes como foi a do arcebispo Diego Xelmírez. Nun país que se 

caracteriza pola hexemonía do comunal sobre o individual, as figuras 

senlleiras son máis raras do que os bispos. Pero con Xelmírez cómpre facer unha 

excepción, que con certa liberalidade se podería alargar a moi poucas figuras máis 

-Condes de Lemos e de Gondomar, talvez Martiño Sarmiento ou, en tempos máis 

próximos, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao-. Pois, como nos advertiu Manuel 

Murguía na primeira biografía moderna <leste persoeiro, se polo común hai poucas 

figuras que se adianten ao seu propio tempo, «en la historia de España, Gelmírez/ue 

una. En la de GaHcia, [fue] la única». O propio Murguía concibiu a súa biografía 

xelmiriana como unha alegación, more Carlyle, a favor do papel das grandes 

individualidades ou «homes superiores» na historia da humanidade. 

A condición de Xelmírez como arcebispo e príncipe da Igrexa Cristiá, nun 

contexto histórico de asentamento da cidade de Santiago de Compostela como lugar 

de peregrinación, ahondaría para lle conceder ese peso decisivo no decorrer histórico 

galego. Tamén a súa capacidade organizativa para transformar o goberno catedralicio 

e a formación dos cóengos, así como o seu labor de alargamento da propia tr_ama 

urbana da cidade compostelá e a súa constante vontade de restaurar os bens da súa 

igrexa, serían méritos suficientes para lle outorgar un lugar de honra na historia 

medieval de Galicia. Pero Diego Xelmírez foi, alén de arcebispo, unha figura política 

esencial que tivo un gran protagonismo en dous ámbitos que tanto influíron na 

historia posterior de Galicia, como foi a aparición do reino de Portugal e a 

incorporación definitiva do reino galega no seo da monarquía leonesa e, logo, da 

castelá -aínda que moitos anos despois da morte de Xelmírez-. Nada do que 

aconteceu no seu tempo lle foi alleo, nomeadamente nos reinos cristiáns do 

Occidente hispánico. 

A relevancia histórica de Diego Xelmírez foi recoñecida expresamente polos 

seus propios coetáneos. O seu trato directo cos monarcas de altura, tanto Afonso VI 

como o seu neto, Afonso Raimundes, a quen moito protexeu ata coroalo como reí de 

Galicia, sendo aínda un neno, na igrexa de Compostela en 1111; as súas relacións 

privilexiadas coa abadía de Cluny e coa casa de Borgoña, exemplificada no seu trato 

co abade Hugo eco conde Raimundo de Borgoña, home de Urraca e pai do futuro 

imperator Afonso VII; a súa relación directa e persoal co Papado de Roma, cidade á 

que fixo <lúas viaxes, que foron a ocasión para lograr moitas das prebendas e regalías 
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que arrequeceron a sé episcopal de Compostela. Todos estes feítos falan claramente 

da relevancia persoal e institucional que acadou Xelmírez na Europa do seu tempo. 

Nun texto singular polo contexto político no que foi pronunciado -«Curso de Alta 

Cultura Naval» (1963-64)-, Santiago Montero Díaz resumiu ben este significado de 

Xelmírez como emblema da historia galega: 

«Nosotros los gallegos contamos en nuestro pasado histórico un hombre singular por su 

complejidad, fascinante por su energía y su agudeza, su amor a la patria y su inextinguible 

lealtad a los ideales de galleguidad y cristianismo. Fue este hombre Diego Gelmírez [. .. ] 

El gobierno de Gelmírez, con carácter autonómico, contribuyó a reforzar la conciencia 

gallega de unidad política e histórica y creó un precedente más, entre tantos otros, para 

un f uturo de autodeterminación y soberanía de Galicia» 1. 

O propio Xelmírez foi ben consciente do que era e do que significaba como home 

que marcaba toda unha época. Para deixar constancia disomandou escribir unha 

obra memorable, coñecida como Historia Compostellana. As primeiras palabras desta 

obra, a modo de advertencia, non deixan lugar a dúbidas: «Diego, arcebispo da sé 

compostelá pola graza de Deus, ordenou escribir este lib~o»2 . Este foi o primeiro piar 

da «fama» ou memoria de Xelmírez, pois a propia Compostellana foi concibida polo 

seu promotor e redactada polos seus varios autores -nomeadamente, o «galego» 

Munio Afonso e o «franco» Xiraldo- como un relato de fazañas ou gesta do 

protagonista e, tamén, como un inventario documental ou registrum das accións 

e das regalías logradas polo arcebispo a favor da igrexa compostelá. 

Malia este coidado que Xelmírez tivo por evitar o esquecemento das súas 

xestas, a fama posterior deste arcebispo foi moi desigual, pois moitas das tensións 

que marcaron a súa vida alongáronse cara á súa posteridade. Abonde dicir que non 

está clara a data de nacemento do arcebispo pero tampouco a da súa morte e, 

nomeadamente, o lugar onde foron soterrados os seus restos. Ignorancia que chega 

ata hoxe e que ten algo de danmatio memoriae por parte dos seus coetáneos e mesmo 

dos seus sucesores na cadeira episcopal de Compostela. Realmente! a súa figura só 

comezou a ser incorporada á historia xeral de España pola erudición do século XVIII, 

aínda que de maneira moi controvertida. Mentres que Flórez editaba por primeira vez 

a propia Historia Compostellana, cunha introdución chea de gabanzas, na coñecida 

obra da España Sagrada3, o catalán Masdeu cuñou algúns dos tópicos máis firmes e 

adversos que se teñen elaborado sobre o prelado compostelán, dos que logo se farían 
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eco autores como o galego Benito Vicetto, o portugués Alexandre Herculano ou, 

máis modernamente, o medievalista español Claudia Sánchez Albornoz. A memoria 

de Xelmírez mudou algo no século XIX, cando a historiografía galega se comezou 

a ocupar da súa figura, desde Vicetto e Murguía ata o grande historiador da sé 

compostelá que foi López Ferreiro, que escribiu, ao parecer de Anselm Gordon 

Biggs, «a primeira contribución moderna ao coñecemento de Xelmírez», opinión 

que comparte Richard A. Fletcher ao considerar a obra do cóengo compostelán 

un «monumento de devota erudición histórica». Con todo, o seu entusiasmo por 

Xelmírez está por debaixo do da igrexa compostelá. 

Alén da biografía de Murguía e do rigor erudito de López Ferreiro, hai que 

esperar ata o século XX para atopar estudos particulares sobre a figura de Diego 

Xelmírez. Un dos primeiros e máis relevantes foi a biografía que lle dedicou o autor 

americano Anselm Gordon Biggs (1949), quen xa advirte que sendo Xelmírez «o 

prelado máis relevante da península» do seu tempo, «non é personaxe moi coñecido». 

Logo virían outras achegas, basicamente procedentes do hispanismo estranxeiro 

(Reilly, Fletcher, Vones ... ), pero tamén dunha anovada historiografía galega e española, 

con contributos sobre a cidade de Santiago4 ou sobre o texto máis emblemático dos 

tempos xelmirianos como é Historia Compostellana, obxecto de sucesivas edicións e 

traducións desde José Campelo e Manuel Suárez5 (1950) ata amáis recente de Emma 

Falque6 (1994), que moito arrequeceron a historiografía xelm!riana. 

Con todo, para unha análise polo miúdo da ventura historiográfica de Xelmírez 

cumprirían outras pericias, de modo que só me propoño enfiar algunhas reflexións 

sobre a ventura política de Xelmírez en diferentes textos de autores pertencentes a 

sucesivas xeiras da historia do galegu!smo cultural e político. Basicamente, repararei 

en carro destes autores, formando entre si dúas parellas con opinións en gran medida 

contrapostas: Benito Vicetto e Manuel Murguía no século XIX e Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao e Ramón Otero Pedrayo no século XX. As posturas deste~ 

autores, malia a formación histórica de case todos eles, non teñen interese polas 

súas descubertas e achegas sobre a peripecia biográfica de Xelmírez, senón como 

ilustración do que cada un deles pensa da Galicia do seu tempo e do seu modo de 

a inserir no mundo, ben como unha cultura de Occidente que ficou illada do seu 

lugar natural de expansión que sería Portugal -que é a posición central de Vicetto 

ou Castelao-, ou ben como unha manifestación da grandeza de Galicia e da súa 

conexión con Europa a través das relacións con Cluny e con Roma -que sería 

a posición central de Murguía e, nomeadamente, de Otero Pedrayo-. 

Un breve repaso das posturas de todos estes autores fai patente unha idea 

básica: como xa acontecera nos propios tempos de Diego Xelmírez, analizar a súa 

persoa e a súa obra non se pode facer de forma impune ou «inxenua», senón que 

esixe tomar partido sobre qué Galicia se quere construír en cada momento e cal se 

pretende que ha ser o seu futuro. Recuperar hoxe algúns trazos desta controversia, 

que non chegou certamente a ser un debate intelectual ou político, debe axudar a 

entender unha das liñas de tensión que marcou a historia galega, que non é outra que 

esa «indecisión amorosa» -en palabras de Murguía, aínda que pronunciadas noutro 

contexto- que Galicia mantivo por séculas entre Portugal e Castela. Foi como un nó 
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gordiano, que xurdiu nos tempos de Xelmírez, e que este tronzou claramente na 

dirección de Castela e Europa e non na dirección de Portugal e do Sur. 

Xelmírez, traidor e cacique 

A 
consideración de Galicia como un reino medieval que ficou choído pola 

aparición do reino portucalense é case un lugar común na tradición cultural 

galega. Pero diferente resulta o alcance que cada autor lle ten dado a este 

resultado histórico que se colocou no primeiro plano da política no tránsito do 

século XI para o século XII, xustamente nos tempos nos que Xelmírez foi bispo 

e arcebispo de Compostela (desde 1100 a 1140). Suxerido polo encontro dunha 

«riola de portugueses pobres» que Vicente Risco atopa na alfándega de Hendaia na 

súa viaxe a Berlín na primavera de 1930, aproveita o polígrafo ourensán para enfiar 

unha reflexión sobre as relacións entre Galicia e Portugal, apelando á obra de 

Vicetto: 

«El [Vicetto] insiste de cote na ideia das duas Galizas: a Galiza Lucense e a Galiza 

Bracarense. Embora se non poidan sinalar os lindeiros d'unha e doutra, o certo é que 

tal dualidade non soamente eisistiu, senón que foi decisiva -e por certo para mal

na nosa historia. N-efeito: namentral- a Galiza Lucense entregouse inerme e esquecida, 

os bracarenses souperon alongar Galzia deica o Algarve, sostela independente, e crear 

novas Galizas na América, na Africa, na India, na China e na Malasia. Namentral- a 

historia da Galiza Lucense é un perpetuo fracaso políteco, a de Portugal representa 

o trunfo da Galiza ideal, da Galiza galega .. . >>7 . 

As matinacións de Risco non só recollen acaídamente moitas reflexións de Vicetto, 

senón que fixan un dos trazos esenciais para a interpretación do decorrer histórico 

galego: a explicación xenética do que se considera un fracaso de Galicia como 

proxecto político. A escisión entre os dous vellos conventos da Gallaecia romana e 

sueva comezou a facerse patente no século XI, coa derrota de El-Reí Don García á 

que segue unha partición do reino galego -con lindeiros territoriais mal acoutados

en dous condados atribuídos a dúas filias de Afonso VI, Urraca e Teresa, casadas con 

cadanseu filio da no breza europea (Raimundo de Borgoña e Henrique de Lorena). 

E aquí atopámonos de fronte coa figura do arcebispo Xelmírez, cuxa influencia na 

política daquela época é recoñecida de forma universal, a comezar polo historiador 

romántico Benito Vicetto. Este autor escribe a súa Historia de Galicia nos sesenta 

do século XIX, en claro puxilato con Murguía, que comeza a publicar os primeiros 

fascículos da súa Historia de Galicia en 1865, na imprenta luguesa de Soto y Freire. 

A obra de Murguía non chega daquela, nin nos volumes posteriores, a se ocupar 

dos tempos de Diego Xelmírez. Pero tanto no Discurso Preliminar como nun romance 

de mocidade sobre o persoeiro, xa fixara Murguía a súa interpretadón favorable á 

figura xelmiriana, como logo veremos. 

As posicións de Vicetto son realmente pouco matizadas e obedecen máis á súa 

aspiración de se converter nun Walter Scott galega do que un Augustin Thierry, pois 

está máis preso dos xuízos rotundos que da análise argumentada. Pero teñen un fío 

condutor, como advertira Risco, que é a súa insistencia en achacar a Diego Xelmírez 
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un papel negativo para a evolución histórica de Galicia, ao preferir as alianzas co 

Papado e cos monarcas de León e Castela no canto de se aliar coa raíña Teresa de 

Portugal e coa nobreza da rexión bracarense -no seu relato histórico tampouco fican 

ben paradas outras figuras coevas como El-Rei García ou Afonso Henriques-. Aínda 

recoñecendo que «la influencia de X elmírez en Galicia era ilimitada», que se trata 

dunha «figura soberbia» e mesmo «colosal», tampouco aforra cualificativos críticos 

como os de ser unha «f igura sombría» e «orgullosa», dunha «vaidade intolerable» e dun 

talante «codicioso, ardidoso, artero y usurpador>>. Non importa moito deterse na prosa, 

máis viva do que atinada, da obra de Vicetto, senón subliñar a idea esencial: 

que a aparición do reino de Portugal é a suma das intrigas de Xelmírez e da división 

interna da nobreza galaica: a «traición inicua» de Xelmírez respecto da raíña Teresa 

«fue lo que dio origen a la creación de la nacionalidad portuguesa» e o «altivo 

desmembramiento de la nobleza gallega bracarense de la nobleza gallega lucense» foi 

outra das razóns que precipitaron a creación do reino de Portugal, encarnado na 

figura do filio de Teresa, Afonso Henriques, quen gobernou o reino ata a súa marte 

no ano 1185. A súa visión negativa non só de Xelmírez senón da propia aparición 

de Portugal lévao a afirmar que se trata dun reino formado artificialmente: 

«Constituyendo una nacionalidad en el día, sin razón de ser, puesto que dicho reino 
fue formado con dos porciones de otras tantas nacionalidades antiguas de la Iberia, 
constituyéndolo: - nuestra Galicia bracarense, entre el Miño y el Duero, porción de la 
antigua nación galaica- ; y la parte de Lusitania, entre el Duero y el Guadiana, porción 
de la antigua nación de los lusitanos»8

. 

Se para Vicetto a executoria política de Diego Xelmírez supuxo unha traizón, para 

Castelao foi, alén dun traidor, a expresión primixenia dun comportamento propio 

dun «cacique», como se se tratase dun dos grandes próceres da política galega dos 

tempos mozos do rianxeiro. Na obra Sempre en Galiza hai abondosas referencias á 

figura de Xelmírez e todas elas son críticas coas estratexias seguidas polo arcebispo 

compostelán, ao que alcuma en varios treitos do texto como o «gran cacique galega» 

do seu tempo. Certamente, coa súa política de apoio a Castela e de combate a 

Portugal, Castelao conclúe que Xelmírez «fanou irremisiblemente a nasa 

independencia». Ahondarían para soster esta política antiportucalense de Xelmírez 

sucesos como o do «Pío Ladroízo» das reliquias de Braga, efectuado ao máis puro 

estilo <<James Bond» en 1102, ou sucesivas intervencións militares que, como rexistra 

a Historia Compostellana, reforzaban de forma sistemática o río Miño como liña de 

fronteira entre as terras de Galicia e as de Portugal. Malia o respecto que en moitas 

ocasións lle profesa a Murguía, na interpretación da figura xelmiriana Castelao 

discrepa claramente e dunha forma sostida no conxunto do Sempre en Galiza, malia 

ter sido escrito en contextos persoais e políticos ben diversos, desde o exilio en 

Badaxoz en 1935 -antes da guerra- ou a súa estadía en Valencia e Barcelona 

-durante a Guerra Civil- ata a súa instalación en Bos Aires a partir de 1940, onde 

remata a redacción do texto e se in1prenta pala primeira vez, en 1944. Valla como 

exemplo un texto tirado dundos artigas escritos para a revista Nueva Galicia 

(Madrid, 1937), lago incorporados ao Sempre en Galiza: 
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«¡Que importa que nos camiños abertos por Compostela frorecese a grande arte 

meieval do Oucidente; que nós creásemos a insuperable poesía lírica dos Cancioeiro,s 

e que no noso idioma escribira o único Rei Sabio "que no sólio da Hespaña tivo 

asento"; ou que o Pórtico da Groria sexa o cume da escultura románica!. O certo é que 

por gañar para Compostela a primacía eclesiástica da Hespaña, o Arzobispo Xelmírez 

-que encheu co seu nome un século enteiro- consinteu a desintegración do territorio 

galega ao crearse o Reino Lusitano, torcendo as vereas do noso destiño e desbaratando 

a potencialidade donoso xenio creador, para xunguirnos a unha empresa allea, na que 

perdemos todo, inclusive primacía eclesiástica»9
. 

Este e outros textos do Sempre en Galiza asentan ideas esencíais do pensamento 

nacionalista da época anterior á guerra civil, moitos deles cuñados polos membros 

da xeración Nós e das Irmandades da Pala tanto en textos teóricos como en 

narracíóns literarias. Trátase da fixación, como ten advertido Xusto Beramendi10
, 

dun referente de negación ( Castela) e dun referente de reintegración (Portugal). 

Para Castelao, este referente de negación arranca dos tempos nos que o arcebispo 

compostelán escolle facer «de Galiza o afluente máis caudaloso de Castela, sen 

proveito nen honra para o seu país», pois a de Castela é unha «monarquía 

soxuzgadora» -por moito que a encabece un protexido de Xelmírez como Afonso 

Raimundes, logo «imperator» Afonso VII-, mentres que a de seu parente Afonso 

Henriques será a expresión de «O noso xenio creador», xustamente por ser dinastía 

fundada «sobor d-un anaco de terra galega». Isto non quita para que o propio 

Castelao, no seu texto do Alba de Groria, colocase a Xelmírez -a carón de Afonso VII 

e do Conde de Traba-, no rengue dunha Santa Compaña de «inmortaes galegas» 

que o rianxeiro imaxina ir en procesión polo ceo de Galicia no abrente do 25 de xullo 

de 194 7, día de Galicia. 

As liñas intepretativas de Vicetto e de Castelao comparten ideas comúns, 

aínda que sexa en tempos históricos algo distantes e con enfoques ben diferentes 

no que atinxe á definición nacional de Galicia. Para Vicetto, a crítica á obra 

separadora de Xelmírez era unha forma de reforzar a posición da «provincia» de 

Galicía no seo da historia española e de reivindicar a súa relevancia na «historia 

nacional» española, pois confesa claramente que «nos hallamos en un periodo en 

que la historia de España es propiamente historia de Galicia», pero da que as 

historias nacionais españolas nunca se ocupan, «desde Sandoval hasta Ghebartd y 

Romey mismo». Como acontecía en tantos relatos románticos da época, o obxectivo 

era reforzar a narrativa histórica da nación española coa incorporación da 

diversidade local ou rexional. Para Castelao, en troques, o importante é subliñar 

o bloqueo da forza creadora de Galicia por Castela, de modo que ao final tivo que 

ser Portugal quen levase a cabo o traballo que Galicia non fora quen de facer. Díto 

doutro modo, foi Xelmírez quen fanou os anceios nacionais de G~licía «creando 

un emperador para Toledo en vez de formar un Rei para Compostela», cidade que 

non foi quen de se converter en «cabeza d-unha nación». A visión pesimista de 

Castelao, nomeadamente a respecto dos grandes «Varóns» ou figuras da historia 

de Galicia, ten en Xelmírez a mellar expresión, o que o leva a discrepar neste punto 

do enfoque do patriarca Murguía. 
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Xelmfrez, Príncipe da Cristiandade 

A 
dimensión excepcional da figura de Diego Xelmírez non foi posta en dúbida 

polos devanditos autores e tampouco por moitos outros cronistas e 

historiadores. Todos acreditan o carácter central do arcebispo compostelán 

para o decorrer histórico de Galicia. A diferenza está na interpretación que se 

construíu arredor da súa figura. E hai dous autores senlleiros da cultura galega, como 

son Manuel Murguía e Ramón Otero Pedrayo, que prestan unha atención especial 

a Xelmírez -ao que dedican cadansúa biografía- e, sobre todo, salientan da súa 

executoria histórica aqueles aspectos que máis claramente fortaleceron a idea de 

ser Galicia unha «cultura de Occidente», vencellada á Europa cristiá de raíces 

carolinxias. Neste sentido, Xelmírez non sería un traidor senón un gran Príncipe da 

Cristiandade medieval europea que, loitando por agrandar a cidade e sé apostólica de 

Santiago tamén logrou agrandar o espazo da Cristiandade toda e, como protector das 

artes e da cultura, tería sido o artífice do esplendor da arte románica, o estilo que co 

barroco mellar define o ser de Galicia, como decote sostiña o autor de Trasalba. . 

Comecemos por Murguía, quen mantivo ao longo de toda a súa vida unha 

gran devoción pola figura de Diego Xelmírez. Xa nos seus tempos mozos de bohemia 

madrileña escribira un folletín no xornal Las Novedades (1859), que se titulaba Don 

Diego Gelmírez (novela original). Logo ocupouse deste persoeiro no seu libro escolar, 

La primera luz, declarado como «texto en las escuelas del reino» en 1860, no que se 

dedica unha lección enteira á figura do prelado compostelán, a quen se cualifica 

como «uno de los hombres políticos de más talento que produjo Galicia 

en todos tiempos», un gran prócer que «salvó a la monarquía castellana» en canto 

que protector de Afonso VII, «el que elevó al más alto grado de esplendor la iglesia 

compostelana y el que más hizo por la gloria y el esplendor de Galicia». Como 

pode advertirse, a admiración de Murguía pala figura xelmiriana é moi temperá 

e mantívose de forma sistemática durante toda a súa vida. Ahonden as referencias 

que fai a Xelmírez no Discurso Preliminar da súa Historia de Galicia11 (1865) ou no 

grande libro Galicia (1888) 12
• 

Pero o seu contributo máis sistemático á historiografía xelmiriana foi o seu 

texto biográfico Don Diego Gelmírez13
, dado a lume en 1898. Redactado con motivo 

do convite que lle formulou o Ateneo de Madrid pata participar nas conferencias 

da súa sección de Ciencias Históricas no curso 1895-1896, o texto mantén o estilo 

propio dunha «conferencia leída en público», aínda que a conferencia non se chegase 

a pronunciar. Con todo, a súa edición en folleto autónomo non se demorou moito, 

porque tiña Murguía moito interese en combater o «abominable olvido» en que 

estaba a figura de Diego Xelmírez, resultado do que o patriarca denomina unha 

«.posteridad adversa». E culpa dese esquecemento tanto aos historiadores non galegas 

-desde Masdeu ou Herculano ata Vicente La Fuente- como tamén a algúns 

«paisanos» nacidos na propia cidade de Compostela, tal que Manuel Colmeiro 

ou o propio Antonio López Ferreiro, «de quien debía esperarse otra cosa» (lago, 

na súa Historia da Catedral14
, o cóengo compostelán dedicaría moitas páxinas 

ao episcopado de Xelmírez, aínda que fose nunha prosa menos ditirámbica que 

a de Mur guía) . 
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A imaxe que Murguía constrúe da figura xelmiriana é, pois, claramente 

favorable, ata o punto de que roza o panexírico. Pero tamén é o resultado dunha , 

reflexión teórica que privilexia o peso das «individualidades» fronte a «la inteligencia 

política de las masas». Nun tempo no que se comezaba a discutir na cultura occidental 

o papel que desempeñaban as masas ou a «multitude» na marcha da Historia, 

Murguía acóllese á tradición do historiador Carlyle para asentar a idea de que non 

todo protagonista histórico é un simple produto do tempo no que vive: «nada más 

intolerable que dar toda importancia a los elementos impersonales de la historia, 

negándosela a las individualidades». 

O perfil propiamente biográfico de Diego Xelmírez trazado por Murguía parte 

dunha consideración étnica que é coherente co pensamento murguián. O xenio do 

prelado compostelán ten unha primeira explicación na raza dos seus país: <<Por su 

padre pertenecía a la raza invasora [os suevos] y no creemos engañarnos al pensar que 

la madre debió ser celta». Esta afirmación, pouco documentada, foi un dos motivos 

polos que a crítica erudita do seu tempo lanzou acerbas críticas contra Murguía e a 

súa biografía xelmiriana. Pero non é este asunto o punto esencial da argumentación 

do patriarca. O seu argumento, ao estilo do Luis XIV de Voltaire, é o de avaliar 

a etapa máis próspera da historia de Galicia a través da figura de Xelmírez: «el 

verdadero periodo de nuestras grandezas se abre bajo su impulso y bajo su imperio», 

sentencia Murguía. Nos avatares políticos e militares protagonizados por Xelmírez 

considera o gran patriarca que puido cometer algúns erras. Pero onde a súa grandeza 

non admite reservas é no campo da arte, da ciencia e da cultura en xeral, aínda que 

haxa reservas para lle recoñecer a súa condición de emblema de toda unha época, 

evocando de novo de forma implícita a idea volteriana de seren os grandes persoeiros 

quen definen os tempos e non á inversa: 

«De otros más afortunados, recibe el nombre su siglo; no sucedió eso a Gelmírez, por más 
que el siglo XII en Santiago y en Galicia es completamente obra suya y obra gloriosa. 
En la arquitectura, la orfebrería, las artes sumptuarias todas, in/luyó por modo decisivo, 
amándolas, protegiéndolas con la mayor esplendidez y cuidado, haciendo que tomasen 
en la ciudad arraigo poderoso y duradero [. .. ]. Lo que con el arte, hizo con la ciencia [. .. ]. 
En su alma, sólo la cátedra compostelana, sólo Galicia importaba; lo demás, nada. Puede 
por lo mismo decirse de él, para concluir, que no sólo amaba a su país, sino que le amaba 
sobre todas las cosas. Que no sólo fue un grande hombre de Estado, tal como hoy se 
entiende, sino uno verdadero jefe de Estado [. .. ]. Levantó edificios, edificó palacios y 
fortalezas, equipó soldados, construyó naves, organizó escuelas, dio vida al arte, guió su 
tiempo, socorrió largamente a los que lo necesitaban y lo merecían, protegió el comercio, 
organizó la sociedad, dispensó mercedes, en fin, hizo un pueblo, actos todos propios tan 
sólo de la soberanía»15

• 

É claro que Murguía non só trata de construír unha imaxe positiva! mesmo algo 

haxiográfica, da figura de Diego Xelmírez, senón que está movido polo anceio de 

combater o esquecemento a que foi sometido o bispo compostelán pala adversa 

posteridade, tarefa que comezou no propio intre da súa marte, cuxa fixación 

cronolóxica non ten sido pacífica. O propio López Ferreiro observa con algo de 

cuquería que <<Probablemente no para todos los compostelanos fue motivo de duelo 
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la muerte del insigne Prelado; en cierto modo lo guardó la Historia, suspendiendo, 

por no corto tiempo, su narración»16
• Non fai falla dicir que Murguía considera este 

esquecemento como unha aldraxe a quen amou tanto o seu país. Pero o que estraña 

en Murguía son tamén os seus silencios, tanto a contribución de Xelmírez á 

consolidación da monarquía castelá como a súa responsabilidade na aparición do 

reino de Portugal. Ao historiador rexionalista impórtalle, por cima de todo, reforzar 

a narrativa dun Xelmírez que botou os fundamentos de Galicia como «nacionalidade» 

e que lle deu certa unidade cultural e política, no canto de subliñar como Vicetto a 

súa influencia determinante na escisión da vella Gallaecia. A aposta de Xelmírez pala 

casa de Borgoña e polo que se podería chamar unha política <<Pro francesa», que tanto 

peso tivo na formación do reino portugués, son estratexias que Murguía deixa á beira 

do relato ou non considera relevantes. No fondo, o Xelmírez pensado e construído 

por Murguía non é outra cousa que un heroe nacional da Galicia - «un jefe de 

Estado»- que loitaba por recobrar a súa identidade nacional -aínda que en moitos 

textos se defina como «rexionah>- no marco da España da Restauración, pero que 

non pensaba de ningún modo na alternativa de reintegración con Portugal, malia a 

ameaza da «indecisión amorosa» invocada nalgunha ocasión. Non é estraño que 

Castelao discrepe e mesmo renegue dalgunhas das posicións de Murguía. 

De maneira máis matizada, a visión xelmiriana de Murguía tivo un excelente 

continuador na obra de Otero Pedrayo. A continuidade pode xa advertirse nunha 

definición do protagonista cun concepto de claro sabor francés. Opinara Murguía 

que Xelmírez era un «verdadero clerc a la manera francesa, intermedio entre el 

hombre de Estado y el eclesiástico». Anos máis tarde, na primeira achega que o señor 

de Trasalba fai á figura xelmiriana, en °1929, insiste no mesmo perfil, aínda que cunha 

cita de autoridade moi acaída daquela: «Xulian Benda diría de que xeito foi Don Diego 

un bó clero>. Definición que matiza aínda algo máis Otero nunha obra posterior, 

cando entende a Xelmírez como un clerc que «no es un monje, ni significa un clérigo», 

para seguir na clave interpretativa que en 1927 fixara Benda no seu famoso libro 

Le trahison des clercs17
• A idea do clerc como intelectual ou home do espírito, máis 

que propiamente como un político activo que actuara como «unha especie de cacique 

de outura» que Otero recoñece se lle ten aposto, é o fío condutor da visión oteriana 

sobre o prelado compostelán, que enlaza directamente co enfoque de Murguía. 

Isto lévanos de camiño á extensa obra oteriana dedicada á figura de Diego 

Xelmírez, ben espallada nos seus textos de evocación histórica, artigas ou 

conferencias, ou ben concentrada en· dous libros desemellantes pero que reflicten o 

grande interese que o escritor de Trasalba tiña polo arcebispo compostelán. Un destes 

libros é o romance A Romeiria de Xelmírez18 (1934) e o segundo, unha biografía 

histórica do arcebispo que Otero escribiu en 1951 para participar nun concurso 

convocado pola editora Barcelona Aedos. O manuscrito oteriano non logrou o 

premio -obtivo tan só un voto dun xurado formado por cinco membros-, ficando 

deste modo inédito ata 1991 en que foi pola primeira vez dado a lume na súa versión 

orixinal en castelán que, logo, sería verquida ao galego19
. 

En toda a obra oteriana sobre Xelmírez abrolla unhá lectura demorada e 

gorentosa da Historia Compostellana na súa versión orixinal publicada polo padre 
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Flórez na súa España Sagrada20
. Lembrando a lectura daquela obra, feíta por vez 

primeira senda aínda un escolante no liceo ourensán, comeza o seu texto de 1929 

sobre a oratoria de Xelmírez21
. Tamén inzadas de treitos da Compostellana están 

as páxinas tanto do romance como da biografía centrada na figura de Xelmírez. 

A imaxe que Otero Pedrayo constrúe da figura de Xelmírez fúndase en dous 

piares básicos: i) as gra~des calidades do individuo, como xestor político, como 

persoa culta e viaxeira, con capacidade para a sedución mediante a palabra; en 

definitiva, como expresión da súa condición de clerc, dun intelectual que forma 

parte dunha minoría ilustrada da Cristiandade europea, e ii) a súa orientación 

«pro francesa», explicitada nas súas relacións coa política secular de Borgoña e coa 

política eclesiástica de Cluny, o que converteu a Xelmírez nunha precoz expresión 

en G alicia -como ao seu xeito foran Prisciliano ou Paulo Orosio- da tendencia 

europeizadora da que tanto gustaban os homes da Xeración Nós. Un «galo da 

Galiza», tal define a Xelmírez un monxe de Tolosa de Francia nunha páxina do 

romance oteriano. 

O romance que Otero dedica á viaxe que Diego Xelmírez fai á cidade 

de Roma na procura da dignidade do Palio para a sé compostelá é unha tentativa 

de construír a «grande novela histórica galega de asunto medievah>22
• Non deixa 

de sorprender que Otero escollese este protagonista pois, como recoñecerá 

posteriormente na súa biografía, a figura xelmiriana carece de aura lendaria «ni 

piadosa ni moralizante, y así el romanticismo no ha podido escogerle como tema»23
• 

Pero o certo é que Otero, como faría lago con Rodríguez del Padrón en Las palmas 

del convento24
, serví use dunha figura histórica e dun texto coetáneo como a 

Compostellana, para construír un relato que actuase menos como biografía e máis 

como unha auténtica narrativa nacional. En todo o ciclo novelístico oteriano da 

preguerra, desde Os camiiios da vida25 ou Arre~or de sí26 .ata Devalar27 ou esta 

Romeiria de Xelmírez está decote presente unha «idea esencial»: a de descubrir e 

asentar a condició"n nacional de Galicia, en tanto que cultura europea, por parte das 

súas elites dirixentes, se chamasen Paio Soutelo, Adrián Solovio, Martiño Dumbría 

ou Diego Xelmírez. Todas estas figuras literarias ou históricas perseguían o mesmo 

fin: facer de Galicia unha nación cultural do Occidente europeo. Isto é algo co que 

soña Diego Xelmírez cando para na abadía de Cluny e recibe os consellos do vello 

abade Hugo, «ledo de rexer había máis de medio século o mundo e familia 

cluniacense»: 

«Xelmírez pensaba en Compostela [. . .] E dentro do grave orbe da Catolicidade sentía 
o decorrer do futuro por novos vieiros. ¡Metropolitano de Occidente! Ista frase, chama 
inmorrente, rubía acesa na cinza milagrosa da cova apostólica, queimaba e exaltaba 
a enerxía da terra e da xente galega, a chamada a gobernar nos lindeiros do mundo, 
a franqueada cara o infindo alén do mar e da alma»28

• 

A idea esencial que leva a Roma ao Diego Xelmírez evocado polo Otero é, alén de 

agrandar a sé compostelá, a de afirmar a dimensión europea de Galicia, baixo unha 

inspiración francesa ou, nomeadamente, borgoñona e cluniacense. No romance 

oteriano sentencia un monxe galega, moi devoto de Cluny, que «Galiza élle unha 
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pequena Francia, unha Galia», idea que doutra maneira aparece na boca doutros 

persoeiros do romance. Así o Lucio Arias, matinando no eco universal que está a 

lograr o nome de Galicia grazas ás peregrinacións, acaba nunha reflexión política: 

«por xustiza debíamos ser membros do Imperio mellor que de León e Castela». 

Sempre abrolla esta paixón polas terras da Galia, esta necesidade de vencellar o 

destino de Galicia co da historia europea coetánea. 

Trátase dun ecumenismo espiritual que encerra un certo desprezo das alianzas 

políticas dentro da Península Ibérica, nomeadamente coas terras do sur nas que 

o romance oteriano coloca as propias terras portuguesas. Nunha das moitas 

conversas que reproduce o romance, matina Xelmírez nos «moitos camiños da 

Galiza para o mundo», confesando que «de todos [os camiños], eu especialmente 

amo os que van na procura da Francia», aoque lle apón o seu compañeiro Munio 

Afonso que debería non se esquecer de Portugal. A resposta de Xelmírez é unha 

boa metáfora do que unha parte da Xeración Nós pensaba do futuro de Galicia: 

«¿E logo Braga non é Galiza?» di o bispo lembrando a peripecia do roubo das 

reliquias e a importancia de ter o sepulcro de Santiago: «Mais o Apóstolo, escolmando 

a terra da cova, fixo da nosa cidade o centro soberano». Ecoan aquí algunhas das 

ideas da literatura apoloxética do tempo dos Austrias -nomeadamente, El búho 
gallego do Conde de Lemos29 

-, pero en troques están moi lonxe do que defend.ía 

un autor como Castelao, para quen Portugal era peza decisiva para a construción 

futura de Iberia ou do que o rianxeiro chamaba «Hespanha» (con hache). 

Desde logo, Otero non descoñece a influenza que Xelmírez e a política de 

inspiración borgoñona tiveron na escisión da Gallaecia -«a fidalga e católica 

casa de Borgoña faría a división de G·alicia»-, pero esta é cuestión que non se 

coloca no primeiro plano do relato. O protagonismo corresponde a Compostela, 

Cluny e Roma, fronte a Braga e, desde logo, tamén fronte a Toledo, cidade que 

xa daquela se convertera en referencia da monarquía de Afonso VI, como subliña 

o propio romance oteriano. 

Estas ideas oterianas sobre Xelmírez retornan na biografía que o señor de 

Trasalba compuxo en 1951 sobre unha figura que define no subtítulo da obra como 

«el genio afectuoso, creador y humorista del tiempo románico». Malia ter sido escrito 

este texto nun tempo político e ideolóxico ben diferente ao da Romeiría, o enfoque 

interpretativo permanece case inalterado como, polo común, acontece con toda a 

obra de Otero Pedrayo. Trátase dunha biografía que bebe directamente das fontes 

medievais, nomeadamente da Compostellana, pero que non esconde reflexións 

políticas que, como perlas illadas, aparecen de socate no texto. Na realidade, é unha 

nova versión do romance de 1934, escrita nunha prosa castelá moi elegante e na que 

o estilo narrativo do historiador non agocha a súa tendencia á escrita creativa. Insiste 

Otero na definición de Xelmírez como un clerc, ben formado intelectualmente nas 

e.scolas catedralicias da altura, «en las que no falta el grano de aticismo o la resonancia 

del carmen latino». Fronte á imaxe de Xelmírez como un político arteiro e mesmo 

raposeiro que, desde Masdeu e Vicetto chega ata Sánchez Albornoz, a visión oteriana 

subliña xustamente as súas calidades persoais desde o punto de vista cultural máis 

que do político. Porque é a súa obra de cultura, practicada de forma directa cos 
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propios membros do cabido compostelán, e a súa paixón «restauradora» de igrexas, 

cenobios e tamén de normas e regras, o que Otero entende ser a gran contribucÍÓ!} 

de Xelmírez á historia de Galicia. 

Hai nesta biografía unha idea constante que enlaza con todo este percorrer 

xelmiriano que estamos a poñer de relevo: a relación privilexiada de Xelmírez coa 

política e cultura transpirenaica ou de «alén-portos». Esta estratexia mostra, por 

contraste, a súa relación co proxecto político que representaba a vella Galiaecia e, 

probablemente, tamén as figuras de El-Reí Don García e do bispo de I~ia , Diego 

Peláez. De novo aparece o tempo de Xelmírez como un verdadeiro turning point 

no decorrer histórico de Galicia, como unha liña divisoria nos camiños a seguir 

no futuro. Otero Pedrayo coloca con frecuencia a figura de Xelmírez nunha 

encrucillada, na que é preciso coller un deses camiños. Por exemplo, advirte que 

Xelmírez «nace a la existencia política en la aureola de dos grandes figuras» , Diego 

Peláez e Raimundo de Borgoña. Son <lúas figuras que representan vieiros opostos. 

A figura do vello bispo de Iría significa a «resistencia de una tradición gallega», 

política e mesmo litúrxica, que o leva a defender a El-Reí Don García contra o ataque 

que lle fixo Afonso VI pola velada acusación de cometer o crime ou a traizón de 

querer entregar Galicia aos anglos e normandos. Acusación non probada, pero que 

amasa claramente que no tránsito do século XI para o XII o reino de Galicia tiña 

dediante diferentes vieiros polos que camiñar. Un deles, o de reforzar a identidade 

política da antiga Gallaecia que representaba Don García. En palabras dun 

historiador actual, «la alianza de Don García con la nobleza media del entre Miño 

y Duero y su impulso decidido a la restauración de la sede de Braga, presenta 

indudables parecidos con la convergencia de fuerzas que impulsaron luego la acción 

política de Alfonso EnríqueZ»30
. Dito doutro modo, a experiencia do reinado de 

Don García tería continuidade na obra henriquina e non na xelmiriana. 
. . 

Pola contra, a figura de Raimundo de Borgoña, con quen tanto trato persoal e 

político tivo Xelmírez, representa a relación coa Europa continental, nomeadamente 

a de tradición carolinxia agora representada pola forza da casa de Borgoña e da 

abadía de Cluny. O propio bispo que substituíu a Peláez na sé de Iría, o monxe 

cluniacense Dalmacio, representa no sentir de Otero «el espíritu de la Europa romana 

y alpina». O mellar continuador da obra de Dalmacio foi o propio Xelmírez, 

desprezando a Braga e o sur da Gallaecia, aliándose cos monarcas Afonso VI e 

Afonso VII, e fomentando unha relación directa de Compostela con Roma e con 

Cluny que tivo por principal consecuencia o esplendor da sé compostelá e, por 

extensión, a de toda a Galicia lucense. Para Otero, que cualifica a xestión de 

Xelmírez como un <<programa revolucionario», o resultado foi a aplicación dunha 

política <<pro f rancesa» e, mesmo, «europeizadora», expresión que algo lle repugnaba 

ao señor de Trasalba: 

«Es el programa de la casa de Borgoña, de Cluny, del papado renacido, de Fernando I 

y de Alfonso VI. No puede, tal vez, hablarse de europeización, pero sí someternos al ritmo 

nuevo entonces en la cristiandad. Lo contrario de Peláez. Gelmírez amó, sin duda, en su 

j uventud al gran desterrado. Como tantos otros gallegos rompió con un pasado entrañable, 

se olvidó del rey García, su rey de nación»31
• 
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O perfil «francés» e mesmo «europeo» do arcebispo Xelmírez que traza Otero 

Pedrayo é unha idea moi sostida na produción literaria, ensaística e historiográfica 

deste autor. Nos grandes abanos políticos daquela época convulsa que, no sentir 

de Otero, «é un deses tempos expostos de mala gana polos historiadores», a acción 

de Xelmírez acabou por ser fecunda, porque «soubo extraer as puras esencias do 

galeguismo e do occidente europeo», como sinala este autor no Ensayo histórico32
, 

escrito pouco antes da Romeiria. Galicia e Europa: esta alianza xelmiriana resume 

cabalmente non só o pensamento de Otero senón de todo un sector da Xeración Nós, 

aquel que fundou a identidade de Galicia máis na cultura do que na etnia, na 

relixiosidade máis do que na política, en Europa máis do que na Península Ibérica. 

Isto explica algúns silencios ou perdóns sobre o asunto de Portugal que, en troques, 

tanta relevancia acadou no pensamento de Castelao. No fondo, trátase da oposición 

entre a nación política e a nación cultural, non sempre disociables nin tampouco 

doadamente amalgamadas, que convivían como dúas almas no seo do galeguismo 

da preguerra. 

Coda 
/ 

E
cla~o. que tanto ª.figura ind~vidual co~o a p.ro~ia obra relixiosa, cult~ral e 
pohuca do arceb1spo Xelmltez non de1xou md1ferente aos seus coetaneo-s 

como tampouco é pacífica para os historiadores e políticos dos tempos máis 

recentes. Sen poñer en discusión o seu protagonismo, as súas apostas son cualificadas 

positiva ou negativamente desde o presente no que se escribe. Colocado o asunto no 

campo da tradición cultural do galeguismo, a figura de Xelmírez facilita a aparición 

de dúas interpretacións que representan dúas almas -non necesariamente 

incompatibles- na comprensión histórica de Galicia: i) unha nación amputada 

políticamente pola aparición do reino de Portugal ou ii) unha nación que logra 

a súa identidade grazas á súa conexión coa cultura europea transpirenaica. En 

consecuencia, tanto os conceptos de «traidor» ou «cacique», como os de «home 

superior» á época na que viviu, só poden ser intelixibles no contexto político de 

construción dunha idea de Galicia, fose como «provincia» ou como «nación», na 

que a análise do presente se fai depender dos acertos ou dos erros dos .devanceiros. 

A dependencia de Galicia primeiro de León e lago de Castela -e, por 

extensión, da monarquía hispánica- é unha liña de forza que, para autores como 

Vicetto ou Castelao (entre moitos outros, antigos e modernos), chanta as súas raíces 

na política do arcebispo Xelmírez. E algo semellante se podería dicir da aparición do 

reino de Portugal, na que o protagonismo de Xelmírez foi evidente mesmo para os 

coetáneos e, desde logo, sería difícil de minusvalorar de acordo coa historiografía 

actual ruáis solvente. Valla como exemplo a recente biografía de Afonso Henriques 

escrita polo medievalista portugués José Mattoso, para quen o caldo político no que 

se coce a revolta do filio da raíña Teresa contra a súa mai, os Travas e moitos nobres 

galegas -alcumados de «indignos» nas crónicas lusas- foi a súa radical oposición 

á política «pro francesa» que representaban os cluniancenses e, nomeadamente, 

o arcebispo Xelmírez, de modo que «a luta entre Braga e Compostela vai cavando 

o fosso entre portugueses e galegos»33
. 
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A imaxe alternativa de Xelmírez como un gran Príncipe da Cristiandade 

que é quen de estreitar os vínculos entre Compostela e a cultura europea, grazas á, 

expansión do culto ao apóstolo Santiago e das peregrinacións ao seu sartego, pero 

tamén da intensa colonización do territorio que encabezou a Igrexa secular e regular, 

forma parte da mellor tradición cultural galega, sexa ou non nacionalista. Pois se para 

Murguía ou Otero Pedrayo a grandeza de Xelmírez está na súa condición de "home 

de Estado" de Galicia ou de articulador da súa identidade como unha nación cultural 

no contexto europeo, pero sen independencia política, para autores tan cambiantes 

ideoloxicamente como Montero Díaz, o arcebispo compostelán acaba por ser un 

precursor da «autodeterminación» de Galicia. Que este esplendor cultural de Galicia, 

logrado nos tempos de Xelmírez, fose inspirado e mesmo rexido por monxes e leigos 

formados na Francia e, nomeadamente, na abadía de Cluny é, como a propia 

aparición do reino de Portugal, un resultado histórico de dupla face, pero imposible 

de ponderar na romana da historia, por máis que se poida supoñer que o que se gaña 

por un lado, pérdese polo outro. 

Alén de toda esta diversidade de enfoques e mesmo das inevitables reflexións 

sobre a tan atraínte como imposible visión contrafactual -¿Como tería sido a 

Galicia actual sen a formación de Portugal? ¿Como sería sen a «invención» do 

corpo do apóstolo Santiago en Compostela? ou ¿Como tería evoluído sendo un 

reino propio formado sobre a vella Gallaecia? , e sic de ceteris .. . -, o certo é que 

o «programa revolucionario» de Diego Xelmírez foi moito máis a expresión da 

forza da sociedade galega do século XII que a obra persoal dun individuo, por máis 

que fose un «home superior», no sentir de Murguía. As forzas sociais e políticas da 

época fixeron unha escolla da que nos podemos sentir prisioneiros ou fachendosos 

herdeiros pero que, en todo caso, non se pode despachar alegremente. Pois parece 

evidente que a Galicia actual, a construída nos tempos contemporáneos, é moito 
. . 

máis debedora da obra de Xelmírez do que se podería pensar. E un dos seus 

principais emblemas é, sen dúbida, o de poder contar cunha alta cultura, expresada 

na poesía dos Cancioneiros e na arte de igrexas e mosteiros, nunha lingua que xa 

falou o propio Xelmírez e nun centro espiritual que é un dos faros de Occidente, 

como é a cidade de Santiago de Compostela, todo herdanza daquela época áurea 

do século XII. 

A memoria de Xelmírez, alén de controvertida, ten algo de cainita. Non só 

se descoñece o lugar exacto do seu sartego, senón que tampouco foi «reinventado» 

nos tempos contemporáneos cando esa foi a práctica común de culturas nacionais 

en construción. A figura primeira que a historia de Galicia ten dado non inspirou 

tan sequera a erección dunha grande estatua nin tampouco a construción dun 

panteón á súa altura. ¿Como se pode explicar que no propio «Panteón Real» sito 

na catedral de Compostela, estea a tumba do Conde de Traba, alén dos chamados 

«reís galegos», e non a de Diego Xelmírez? Menos mal que fican en pé moitas 

das súas obras e tamén do seu programa, do que non é un quiñón menor a alianza, 

impermeable á lima do tempo, que forxou entre Compostela e Europa. Porque 

dese manancial, aberto hai máis de oitocentos anos, aínda segue a manar auga que 

calma a nosa sede. 
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Reforma Gregoriana e 
orixes do Románico 

U 
nha pantasma percorre Europa, a evolución da bóveda de canón cara á de 

crucería e, de aí, á bóveda de aresta. Xeracións enteiras de investigadores 

e manuais difundidos por todo o mundo estableceron sempre a diferenza 

entre o románico e o gótico baseándose nesta evolución considerada fundamental. 

Pero detrás desta transformación que todos consideran determinante, hai outra que 

recibe moita menos atención, pero que resulta tanto ou máis significativa se cabe: 

a exclusión da península italiana na delimitación das orixes do «verdadeiro» 

románico. Certamente, en Italia vaise definindo ao longo do século XI, e xa con 

anterioridade, a Arte lombarda: un «románico» caracterizado polo emprego precoz 

da bóveda de canón, seguida pala de crucería; pero mentres que as teses de Rivoira1 

-máis ben centradas cara ao lombardo- vían na tradición que vai dende Rávena 

ata Sant' Ambrogio en Milán a matriz da civilización románica de Occidente, os 

estudos de Puig i Cadafalch2 consideraban as orixes da «premier art roman» como 

un fenómeno occidental, con restos evidentes non só en Italia, senón tamén en 

Cataluña, nos Pireneos e noutros moitos lugares de Occidente. Con todo, as 

principais investigacións historiográficas, sobre todo francesas, identificaron o 

verdadeiro románico non tanto na arte lombarda senón na introdución, tamén 

cluniacense, da bóveda de canón segmentada, outra fase da suposta evolución 

denominada «técnica» en <lúas áreas principais: a Francia e a España do camiño 

de peregrinación a Compostela. Conant3
, retomado lago por outros investigadores, 

sinala así unha arte propia dos camiños de peregrinación que identifica en cinco 

edificios, tres dos cales se conservan -Saint-Sernin de Toulouse, Sainte-Foy de 

Conques e a Catedral de Santiago de Compostela-, mentres que dous están 

destruídos -Saint-Martín de Tours e Saint-Martial de Limoges-. A tipoloxía 

abrangue igrexas de tres ou cinco naves, igrexas con ou sen transepto, mais todas 

elas cubertas con bóvedas de canón segmentadas ou con signos de crucería nas 

zonas do períbolo. Outra das características dos edificios son as capelas radiais, 

que permiten a veneración de varias reliquias. Mentres que as capelas principais se 

sitúan normalmente na cripta, estas últimas son visibles tamén dende a nave, grazas 

ao corredor anular que dá acceso ás mesmas sen interromper as funcións relixiosas 

celebradas no Altar Maior. 

O gran parecido entre estes cinco que acabamos de nomear é evidente, mais 

resulta sorprendente que se excluíse do estudo a abadía de Cluny, a que se edificou 

en terceiro lugar, e que supón a clave, tamén por razóns cronolóxicas, dun sistema 
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completo de construcións que dependen <leste modelo: trátase dun edificio 

fundado en 1088 e consagrado na súa fase final -e polo tanto probablemente ata o 

segundo transepto- en 10954
• Deste complexo debate queda excluída a península 

italiana, onde a cuberta con cimbras predominante nas igrexas máis importantes 

do século XI e de principios do XII permitiulle á historiografía identificar aquí, na 

península -agás uns poucos edificios na zona setentrional, considerados mesmo 

arcaizantes, xa que están cubertos con bóvedas de canón ou crucería-, unha fase 

arcaica asociada á tradición basilical e, xa que logo, excluída do «verdadeiro» 

Románico. Certamen te, existía a investigación de Porter', que relacionaba como 

eventos contemporáneos Jaca e Compostela, León, Bari e Módena, mais esta 

investigación, malia que fundada, tivo pouca repercusión sobre todo na 

historiografía arqueolóxica francesa, dende Enlart6 ata Male7
, dende Deschamps8 

ata Aubert9
• Verbo desta complicada cuestión, as investigacións máis recentes 

apuntan, sobre todo, á análise e datación das principais etapas da escultura, 

prestándolle menor atención en xeral á arquitectura. Refírome en concreto á 

cronoloxía comparada, e a miúdo contrapost~, de Toul<:?_use e Compostela, que 

determinou unha longa serie de enfrontamentos entre os críticos, e que se viu 

recentemente modificada polas investigacións de Durliat10
, Castiñeiras11 e Wirth12

, 

así como polas investigacións sobre «Les routes de la foy» de Marie Madeleine 

Gauthier13
. 

Velaquí, daquela, o estado do debate -resumido, debo recoñecelo, de 

forma demasiado esquemática-, polo que o problema reside en como situar a 

arquitectura e a escultura, e o mosaico e a pintura, entre os séculas XI e XII en Italia, 

no contexto da cultura chamada do «románico» en Occidente. Para responder 

a esta pregunta convén reflexionar sobre varios feítos, e o primeiro -do que 

partimos- é a chamada evolución da bóveda de canón á bóveda de crucería, que 

exclúe polo tanto do «verdadeiro románico» as cubertas resaltas con cimbras. Unha 

afirmación que se considera indiscutible, pero podemos expresarnos realmente 

nestes termos? Se consideramos a palabra que se emprega normalmente nos textos 

latinos para denominar en sentido xeral as cubertas nas igrexas de Occidente, ou 

os termos empregados nas enciclopedias que analizan os valores simbólicos dos 

edificios, digamos que dende Beda14 ata Rabano Mauro15
, Honoré de Autun16

, 

Hugo de San Vítor17
, e Sicardo, Bispo de Cremona18 atopamos que, ademais de 

haber vocábulos específicos para as tellas e as trabes, a palabra que indica a parte 
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Interior da cabeceira da igrexa 
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fig. 83; reconstrución hipotética] 
Kenneth John Conant 
1968 

13 M. Gauthier, Les routes de la foi. Reliques 
et reliquaires de Jérusalem d Campaste/le 
(Friburgo: Office du livre, 1983). 

14 Beda, <<De natura rerum», en]. P. Migne 
(ed.), Patrologia latina currns completus. 
L-XC, col. 187ss (París: Apud Garnier, 
1844). 

15 <<l3eati Raba ni Mauri /uldensis abbatis et 
moguntii archiepiscopi de universo libri 
viginti duo», ibíd., ex, col. 9ss. 

16 Honorius Augustodunensis, «Gemma 
animae», ibíd ., CLXXII, col. 541ss. 

17 H ugo de S. Victore, <<De sacramentis legis 
natura/is et scriptae>>, ibíd., CLXXVI, 
col. 17ss. 

18 «.Sicardi Cremo11e11sis episcopi rmirale seu 
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Basílica románica de San Pedro 
de Roma [Carolingian and 
Romanesque Architecture, 
800-1200. Nova York: Penguin, 
f ig. 3; reconstrución hipotética] 
T. C. Bannister e Kenneth John 
Conant 
1959 

19 E. VioUet-le-Duc, Dictio1111aire raisonné 
d11 111obilier /ra11fais de !' époque 
c11rlovi11gie1111e a /11 Re1111iss1111ce, vol. 2:6 
(París: A. Morel , 1873). 

20 «Les fo uilles de Cluny (Saone-et-Loire)» 
... op. cit. 

alta da igrexa é coelum. Non existe unha distinción específica entre os edificios 

cubertos con bóvedas e os edificios cubertos con cimbras. O termo coelum indica 

o complexo sistema de trabes e tellado, tanto se as trabes están ao descuberto como 

se presentan debaixo un velarium, ou un sistema de taboleiros de madeira pintados, 

ou mesmo cando baixo as trabes que estean a cuberta hai bóvedas. 

Se analizamos o problema dende o punto de vista histórico, é dicir, se o . 

reconducimos aos séculas XI e XII, observamos que esta cuestión, que suscitou teses 

contrapostas entre os historiadores da arte do século XIX en diante, a partir de 

Viollet-le-Duc19
, non se tiña en canta daquela; de feíto, entre os séculas XI e XII 

o coelum é a zona ·alta dos edificios , e ten, sen dúbida, unha precisa simboloxía no 

sistema da igrexa, que, no seu conxunto, representa o mundo cristianizado, e onde 

por exemplo o pavimento é o espazo terrestre, as columnas e os capiteis son os 

santos con pedes e capita, e o coelum é xustamente o espazo que domina a terra. 

Deteñámonos, xa que logo, neste punto só para dicir que, baseándonos no modo 

de concibir o es pazo por parte dos comitentes e dos fideles dos séculas XI e XII, a 

distinción dos arqueólogos entre cuberta con cimbras e cuberta con bóveda non 

existe. Sobre isto contamos cunha acreditada proba á cal teño intención de volver 

máis adiante. As investigacións de Conant2° demostraron que a terceira abadía de 

Cluny é a copia do San Pedro constantiniano de Roma, unha copia medida en pés 

romanos, de similar lonxitude; unha copia que aos nasos ollas aparece en cambio, 

segundo as indicacións da arqueoloxía tradicional, como un edificio moi distinto. 

E non obstante, para os proxectistas da abadía fundada en 1088 as causas non eran 

así. San Pedro en Roma ten cinco naves, igual que Cluny III; San Pedro ten un 

transepto, mentres que Cluny ten do{is; San Pedro está cuberto con cimbras, 

e Cluny, nas naves, ten bóvedas de canón segmentadas; San Pedro ten diante un 

pórtico cuadrangular, e Cluny un sistema complexo, un adro grande cunha entrada 

defendida por torres; San Pedro ten columnas romanas de grandes dimensións, 

e Cluny ten pilastras compostas; San Pedro ten capiteis romanos non figurados, 

e Cluny tenas en parte corintios e en parte figurados; San Pedro non ten conxuntos 

escultóricos figurados e ten portas arquitrabadas, mentres que Cluny ten tímpanos 

ricamente esculpidos e figurados. Podería continuar, pero isto abonda para dar a 

entender o que quere dicir, no medievo, copia; sería conveniente remitir aos que 

tivesen dúbidas á produción literaria, onde a nosa moderna idea de autenticidade 

e de autografía choca cunha concepción moi diferente: citar e, polo tanto, copiar, 

no medievo significa, de feíto, «dar importancia», exaltar o texto que se emprega 

como modelo e darlle dignidade ao propio, como ben mostra toda a tradición da 

enciclopedia medieval ou a das vidas dos santos, copiadas en parte, cambiadas de 

nome e lugar, nas cales os milagres, retomando case sempre os milagres de Cristo, 

se repiten con variantes en todas as circunstancias e contextos. 

Volvamos, xa que logo, ao problema da arquitectura e da escultura do século XI 

e de principios do século XII en Italia, e tentemos entender se aquela idea da 

historiografía artística occidental responde á verdade, caso no que Italia presentaría 

un atraso con respecto ao Románico europeo. O punto crítico atópase, polo tanto, 

na Reforma. Que sabemos da chamada «Reforma Gregoriana» , unha reforma que 
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comeza antes <leste pontífice, realmente xa con Alexandre II, anteriormente Bispo 

de Lucca co nome de Anselmo da Baggio? Gustaríame propoñer unha reflexión 

sobre algúns feítos que emanan, en parte, do debate crítico recente. Ante todo, 

a esixencia dos pontífices romanos de unificar a palabra, de unificar os textos do 

Antigo e do Novo Testamento, operación que, centrándose sobre todo en Roma, 

aínda que non só alí, determina a produción de grandes códices miniados, as 

chamadas «Biblias Atlánticas»21
, das que se conservan arredor de oitenta, aínda 

que se considera que se produciron máis de 400. Unificar a palabra; polo tanto 

unificar os textos e eliminar as diferenzas locais: este foi o programa posto en 

marcha pola Igrexa de Roma. Pero isto non abonda; a igrexa romana adoita unificar 

os rituais e, xa que logo, impoñer o rito romano, algo que dispuxo o papa Gregario 

VII, como ben demostra o seu Registrum22
• A Igrexa de Roma contraponse á igrexa 

cismática, a dos pontífices nomeados polo emperador ou polos bispos unidos a el, 

pontífices coma Cadalo ou Guiberto, e esta contraposición maniféstase a través 

dun texto moi famoso, o Dictatus Papae23
, que hai que completar coas cartas 

do Registrum e cos concilios24
: sobre o papa Gregario VII vou indicar só as 

investigacións de Miccoli25 que nos últimos decenios presentaron o problema, 

e limítome aquí a reflexionar sobre a importancia do mesmo Dictatus, non só a 

propósito da confrontación entre as <lúas igrexas, e, polo tanto, entre Papa e 

emperador, senón en relación, por exemplo, coa vida en común do clero, que 

impón, malia que moitas veces se omita, a construción de complexas estruturas 

claustrais anexas ás catedrais. O rexeitamento dos relixiosos simoníacos e 

concubinarios abriga a estes ávida regular -e, polo tanto, non á secular-, 

segundo o modelo de Cluny. Case todos estes claustros desapareceron, mais aínda 

quedan algúns, e en moitos outros casos existe documentación acerca deles. Todo 
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Interior da nave central da igrexa 
de Cluny III [Cluny. Les églises 
et la maison du chef d'ordre. 
Mdcon: Protat Freres. Prancha XLIV, 

fig. 82; reconstrución hipotética] 
T. C. Bannister e Kenneth John 
Conant 
1968 

Igrexa de Cluny III [Cluny. Les 
églises et la maison du chef d'ordre. 
Mdcon: Protat Freres. Prancha 
XXXVII, fig. 67; planimetría] 
T. C. Bannister e Kenneth John 
Conant 
1968 

21 M. Maniaci e G. Orofino (eds.), Le Bibbie 
atlantiche. Il libro de.lle Scritture tra 
monumentalitii e rappresentazione (Milán: 
Centro Tibaldi, Ministero peri beni 
culturali e ambientali, 2000). 

22 <<5ancti Gregorii VII pontificis romam; 
Registrum», Patrologia latina cursus 
completus ... op. cit., CXLVIII, col. 283ss. 
Véxase tamén E. Caspar (ed.), «Das 
Register Gregors 7», Monumento 
Germaniae Historica (Múnic: 1990). 

23 «Sancti Gregorii VII pontificis romani, 
Registrum», Patrología latina cursus 
completus ... op. cit., CXLVIII, col. 407. 

24 Ibídem, col. 749ss. 
25 G. Miccoli, Chiesa gregoriana. Ricerche 

sulla Ri/orma del seco/o XI (Florencia: 
Nuova Italia, 1966). 



26 J. Evans, The Ro111ancsque llrchitecture 
o/ thc Ordcr o/ Clu11y (Cambridge: 

ambridge Unive rsity P rcss, 1938). 
27 «Leonis nrn rsicani et petri d iaconi 

chronica monnste rii casinensis», 
Patrología latina c11r.rns co111plct11s ... 
op. cit. , LXXílJ, col. 439. 

28 Unha e li ción parcial da Chro11ica di 
Mo11/ecassi110 de León Marsicano fo i 
publicada no 200.l : F. Aceto e V. 
Luchcrini (cds.) (Mil:ín:Jaca Book, 
2001). 

29 «Lconis marsicnni», Patrología latina 
c11r.rns co111plet11s ... op. cit., CLXXIII, col. 
748: «Legatos i11terea Co11sta11ti11opolim 
ad locandos artt/ices destina!, peritos 
11tiq11e in arte 111usiaria et quatrataria, 
ex quibus videlicet alii absidam et arcum 
atque vestibulum majoris basilicae musivo 
co111erent, alii vero toti11s ecclesiae 
pavi111ent11111 diversorum lapidum varietate 
co11Stemere11t. Quarum artium tune ei 
desti11ati magistri cujus pe1/ectionis 
extiterint, i11 eorum est operibus estiman; 
c11111 et i11 musivo a11i111atas /ere autu111et se 
q11isq11e figuras et quaeque viren tia cemere, 
et 1i1 111armoribus omnigen11111 colorum 
flores p11lchra putet divemiate vemare. 
Et quoniam artium istarum inge11it1111 
a qui11gentis et 11/trajam an11is magistra 
Latinilas i11ter111iserat, et studio hujus 
impira11te et cooperante Deo, nostro hoc 
1e111pore recuperare promeruit, ne sane id 
ultra Italiae deperiret studuii vir totius 
prudentiae plerosque de monasterii pueris 
dilige11ter eisdem artibus erudiri. Non 
lamen de his lantum, sed et de onmib11s 
arti/iciis quaecumque ex aura ve/ argento, 
aere, ferro, vitro, ebore, ligno, gipso, ve! 
lapide pairan· pom111t, studiosissi111os 
prorsus arti/ices de .rnis sibi pamvit. 
Sed haec alias. Nunc vero co11Structa111 
basilica111 qualiter decomverit, demu111que 
sacmverit, designemm~> 

30 Para unha disertación completa sobre o 
problema véxase a voz «Montecassinm> 
na Enciclopedia dell'llrte Medievo/e, vol. 
8:12 (Roma: Istituto della E nciclopedia 
Italiana, 1991), pp. 534-43. 

isto implica unha modificación completa das construcións anexas ás catedrais, 

onde o claustro para a vida en común se converte nun espazo estrutural necesario, 

como o son os edificios destinados á presenza colectiva de decenas de relixiosos . 

A organización interna destes complexos foi pouco investigada, cinguíndose as 

investigacións máis serias aos complexos monásticos. 

É abando coñecida a política do papa Gregario VII, e dos seus sucesores, 

de utilizar a arde de Cluny como lugar de formación da nova igrexa reformada. 

Na zona setentrional italiana os mosteiros pertencentes á arde de Cluny son 

numerosos e algúns significativos, como por exemplo San Benedetto al Polirone, 

que foi determinante ao espallar o clero reformado polos territorios matildinos 

ao Norte e Sur dos Apeninos. Os historiadores da arte, por outra parte, levan 

investigando a presenza cluniacense en Occidente dende hai tempo26
, mais o que 

importa aquí é o diálogo entre a abadía de Cluny, a edificada en terceiro lugar, e os 

demais mosteiros fundados despois da abadía nai co envío de monxes reformados, 

monxes que son enviados tamén ás catedrais para reformar o clero, pasando, así, 

da condición monástica á de clero secular, converténdose en sacerdotes ou mesmo 

bispos. Cómpre observar que esta revolución percorreu todo Occidente a finais 

do século XI e principios do XII, pero parece que a súa orixe, sobre a que convirá 

reflexionar, é moi anterior. Desiderio, abade de Montecasino, é sen dúbida un 

home de gran cultura humanística baseada nos clásicos latinos, aínda que tamén 

nos gregos, e é xustamente el quen concibe e organiza dende 1066 a reconstrución 

da abadía de Montecasino, para a que propón un modelo que servirá de base 

para as igrexas da Reforma. O abade, como consta na Chronica casinensis de León 

Marsicano27
, realiza unha serie de operacións de grande importancia: dispón un 

desmonte para darlle espazo ao edificio, malia que, na miña opinión, fíxoo sobre 

todo para construír un pórtico cuadrangular diante da mesma basílica; vai a 

Roma para conseguir columnas, bases e capiteis e outras pezas romanas andgas, 

e empregalas no edificio que se proxecta a partir do modelo das basílicas 

constantinianas28
• As vicisitudes do traslado destes mármores por vía fluvial e 

marítima dende Roma, para lago subilos ao cumio do monte sobre o que xorde 

a abadía, son moi coñecidas, pero o simple feíto de que fosen narradas con tanto 

detalle nos ofrece unha idea da importancia que lle dan os contemporáneos da 

época a esta operación. 

Outro aspecto importante, sinalado pala historiografía en máis dunha 

ocasión, é a decisión programada de Desiderio de chamar a mestres foráneos, 

moitos deles procedentes de Bizancio29
, para traballar na basílica. León Marsicano 

pon de manifesto que a arte do mosaico, do traballo dos metais, do vidro, e quizais 

tamén a mesma capacidade de construír son propias de técnicos non locais 

convidados a transmitir estas habilidades a operarü in situ, probablemente non só 

monxes; ademais, Desiderio importa de Bizancio portas de bronce, seguindo unha 

tradición que se reflicte en moitas outras portas similares de edificios meridionais30
• 

A figura de Desiderio, moi atento aos problemas da arquitectura que evoca o 

período paleocristián, consciente de que en Occidente sé perderan técnicas que, 

porén, en Bizancio se conservaban, non pode ser considerada simplemente como 
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a dun personaxe protagonista que elabora un sistema de imaxes de carácter local; 

estamos ante un abade moi unido a Gregario VII -e, xa que logo, á Reforma-, 

que coordina e programa un modelo que, por outra parte, se estaba levando 

á práctica ao mesmo tempo en Pisa. Pero volvamos á abadía casinesa, que se 

considera unha copia das basílicas paleocristiás romanas, aínda que tamén de 

edificios construídos expresamente, como a basílica, hoxe inferior, de San Clemente 

ou a igrexa subterránea dos Quattro Santi Coronati, tamén en Roma, en relación ás 

cales algúns estudos recentes, que analizaron tamén as pinturas ao fresco, suxeriron 

novas modelos interpretativos da propia historia da Reforma31
• O modelo de 

Montecasino, polo tanto, crea escala. 

Un exemplo notable é a igrexa de Sant'Angelo en Formis, que propón 

na nave ciclos de frescos con imaxes do Antigo e do Novo Testamento que 

probablemente retoman os ciclos casineses que se perderan. Quera citar tamén 

dúas importantes igrexas: a Catedral de Salerno e a de Capua. A Catedral de 

Salerno foi consagrada en 1084 polo papa Gregario VII, que viña de ser salvado 

polos normandos que o trasladan a Salerno dende Castel Sant' Angelo, onde se 

refuxiara para evitar ser capturado palas tropas imperiais. Trátase dun edificio 

grande cuberto con cimbras e precedido dun pórtico cuadrangular, como a 

Catedral de Capua, inmediatamente posterior, e que polo tanto se configura como 

unha réplica das basílicas romanas. Non é posible seguirlle a pista á difusión do 

modelo basilical con naves divididas por columnas romanas, moi estendido na zona 

meridional, de maneira que me vou limitar a poñer outro exemplo, desta vez en 

Toscana, dun edificio que retoma o modelo de San Pedro en Roma. Refírome á 

Catedral de Pisa32
, edificada a partir de 1063 por Buscheto, arquitecto eloxiado en 

epígrafes e crónicas palas súas grandes capacidades técnicas. A construción propón 

a continuidade entre as basílicas paleocristiás e a nova arquitectura da Reforma 

que, por outra parte, en Toscana acolle outras importantes propostas coma a igrexa 

de Sant'Alessandro en Lucca33 e, tamén en Lucca, a Catedral de San Martino34
, esta 

última cunha modificación importante no século XIV, mentres que é máis tardía a 

basílica de San Frediano, con columnatas de materiais reutilizados que dividen as 

tres naves35 . Por conseguinte, a Catedral de Pisa, terminada por Rainaldo, é un 

edificio que retoma o modelo de San Pedro. Se o observamos hoxe, vemos as 

ábsidas ao final do transepto, que non existían na basílica romana, pero tamén 

neste caso é válido o que comentei sobre o significado e valor da copia na idade 

medieval. Tamén no caso de Pisa e a súa catedral, dos edificios de Lucca e dalgúns 

máis, ternos que facer unha reflexión sobre a precocidade desta programación e a 

complexidade das decisións que esta implica. Centrándonos só na Catedral de Pisa, 

recordemos que o arquitecto Buscheto é gabado palas súas capacidades técnicas, 

como por exemplo extraer do mar columnas somerxidas, ou empr_egar cabrestantes 

manobrables, mesmo por parte de rapazas novas, polo tanto, sen esforzo, etc. 

Todo isto permite entender como as decisións en relación coa igrexa pisana foron 

cautelosas, pero lévanos tamén á conclusión de que estaba na vontade dos 

comitentes propoñer un claro modelo simbólico, e isto non se podería entender 

sen facer mención a Anselmo da Baggio, daquela pontífice e chamado Alexandre II 
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31 S. Romano, Ri/orma e tradizione, 
1050- 1198 (Turnhout: Brepols, 2006). 
]. E. Julliard y S. Romano (eds.), Roma 
e la Ri/orma gregoriana, tradizioni e 
innovazioni artistiche, XI- XII seco/o 
(Roma: Viella, 2007) . A. C. Q uintavalle, 
«l Cristi viventi e la Riforma gregoriana 
in occidente», in La pittura su tavola ne! 
seco/o XII in Europa . . Riconsiderazioni e 
nuove acquisizioni a seguito del restauro 
della Croce di Rosa no (Florencia: 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, 
2009). 

32 A. Peroni (ed.), Il Duomo di Pisa 
(Módena: F. C. Panini, 1995). 

33 C. Taddei, «Lucca tra XI e XIJ secolo. 
Territorio, architettu re, citti1», Quademi 
diStoria dell'A rte, 23 (Parma: 2005), 
pp. 117-56. 

34 C. Baracchini e A. Caleca, Il Duomo di 
Lucca (Lucca: Libreria Editrice Baroni, 
1973) . 

35 R. Silva, La Basilica di San Frediano in 
Lucca. Urbanística, architettura, arredo 
(Lucca: M. Pacini Fazzi, 1985). 



Escenas da Xénese [Bibbia del 
Pantheon, Vat. !at. 12958,f 4v] 
1125- 1130 
BA V-Biblioteca A posto!ica 
Vaticana, Cidade do Vaticano 

(1061-1073 ), moi unido á igrexa reformada, e máis aínda, un dos seus meirandes 

fautores. Se ternos en conta que baixo o seu pontificado ten lugar a recuperación 

dun texto unificado en Occidente do Antigo e Novo Testamento a través das 

Biblias Atlánticas, compréndese perfectamente tamén a decisión de construír 

a catedral pisana, cun proxecto que cómpre interpretar na mesma liña que 

o de Desiderio en Montecasino. 

Na igrexa da Reforma, na súa fase primeira, a arquitectura basilical 

convértese nun punto de referencia irrenunciable, e prevalece un modelo que 

non contempla a presenza de imaxes figuradas na parte exterior dos edificios, agás 

no caso das portas de bronce. Tamén os capiteis corintios ou xónicos reutilizados 

procedentes de edificios antigos exclúen os capiteis narrativos ; nestes edificios da 

primeira reforma non hai arquitrabes figuradas, malia apareceren ás veces partes de 

arquitrabes ou cornixas romanas de materiais reutilizados, e todo isto entronca cun 

programático aniconismo da decoración interior, por exemplo no caso dos muros 

que pechan o presbiterio. 
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Se agora analizamos estes edificios e os comparamos cos da zona setentrional, 

descubrimos que, mentres no centro e Sur da península son raras as imaxes 

figuradas, na zona setentrional é evidente a riqueza do patrimonio esculpido 

e, daquela, a invención dunha historia narrada cuxas razóns cómpre investigar. 

Podemos citar a Catedral de Módena, coas impoñentes solucións narrativas de 

Wiligelmo (1099-1106, conclusión arredor de 1110); a abadía de Nonantola, coa 

porta esculpida e o nártice cun pináculo sobre leóns (ca. 1090-1095); e o friso e as 

demais esculturas (1107-1115) da Catedral de Cremona. Ternos que citar tamén as 

intervencións arquitectónicas e plásticas de Nicholaus en Parma, nos capiteis das 

naves e no cerramento do presbiterio (ca. 1106-1115)36
; a Catedral de Piacenza 

(ca. 1122-1130); a Catedral de Verana e San Zeno, terminadas aproximadamente 

a finais dos anos 30; e a Catedral de Ferrara (1135)37
. 

Antes de darlle unha resposta a este problema, convén analizar polo menos 

algunhas das grandes igrexas na zona setentrional, case todas catedrais , que 

acabamos de citar. Pois ben, unha parte delas, coma a Catedral de Parma, a 
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36 En Parma, unha primeira fase 
de construción está datada a finais 
do século JO. 

37 A. C. Quim avalle, «Niccolo archi tetto», 
en A. M. Romanin i (ed.), Nicholaus e 
/'arte del suo tempo. In memoria di Cesare 
Gnudi, vol. 1:3 (Ferrara: Corbo, 1985), 
pp. 167-256. 



Ábsida [vistr1 exterio1] 
.1107-1117 
Cr1teclral ele Cremonr1 

Piazza del Duomo 
Pcmnr1 

38 «II Medioevo delle Cattedrali», en íd., 
1l medioevo del/e c11ttedra!i. Chiesa e 
Impero: la !otta del/e i111magi11i (Mihín: 
Skira, 2006), pp. 23-290. 

Catedral de Cremona e a Catedral de Piacenza propoñen transeptos que arrincan 

das alas norte e sur dos edificios; mentres outras, como Módena, Nonantola, 

a Catedral de Ferrara e San Zeno en Verona e a catedral da mesma cidade non 

propoñen o transepto. Chegados a este punto, convén volver aos edificios 

localizados nos camiños de peregrinación mencionados con anterioridade, 

deixando entre parénteses o tema das bóvedas que, na zona setentrional italiana, 

son engadidas máis tarde, como por exemplo en Parma, Piacenza, Módena _e 

Cremona; de feíto, orixinariamente estes edificios foron realizados cunha cuberta 

de cimbras. Se reflexionamos sobre o proxecto arquitectónico destes edificios na 

zona setentrional italiana, debemos captar o seu valor simbólico e a súa función en 

relación coa lectura que os fieis do século XI ou XII podían facer das súas es_truturas. 

Non creo que sexa difícil admitir que as catedrais románicas e os edificios 

monásticos que indicamos na zona setentrional, aínda que haberá outros moitos, 

coma a igrexa de Santa Maria Maggiore en Bérgamo ou a C.atedral de Lorenzo 

en Xénova na súa primeira fase, deban ser considerados imitacións das basílicas 

romanas; de San Pedro cando teñen o transepto, ou das outras basílicas sen 

transepto cando esta estrutura non se retoma. Chegados a este punto, se cadra 

podemos concluír que tamén as igrexas estudadas como basílicas nos camiños 

de peregrinación son simplemente unha reformulación das formas das basílicas 

romanas, como por outra parte vimos en Cluny III. 

Sendo así, o problema que ternos que considerar é a presenza de complexos 

sistemas de escultura narrativa na zona .setentrional. Como podemos explicar?os, 

á parte dos pavimentos musivarios que tamén teñen evidentes funcións narrativas, 

as portas con estípites e arquivoltas esculpidas, as fachadas con frisos narrativos, 
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o cerramento do presbiterio e os púlpitos, e tamén os capiteis no exterior ou interior 

que levan sempre a pegada dun programa alegórico? Como explicar todo isto, se 

ademais o comparamos coas diferenzas na decoración das igrexas no centro e Sur 

de Italia? Irnos tratar de facer unha hipótese de traballo: os emperadores, dende 

Henrique IV en <liante, atravesan Italia e chegan ata Roma, pero as súas loitas máis 

violentas lévanse a cabo contra Matilde de Canosa en tempos de Gregario VII e dos 

seus sucesores, e cos municipios nacentes do Norte de Italia. A escisión interna 

no clero, e entre os bispos e os mosteiros dentro e fóra das cidades, é durísima: 

episcopios enteiros, como Piacenza ou Boloña, Módena antes de 1099 e Parma 

antes de 1106, e moitos outros mosteiros, adhírense ao partido imperial, polo que 

a influencia, por exemplo, de Matilde de Canosa, unida á Igrexa de Roma, ten un 

gran peso en Reggio Emilia, Pisa ou Lucca, malia que na zona setentrional moitas 

veces se fai evidente lago dunha reconquista mesmo manu militan· das distintas 

cidades, como Parma, Piacenza ou Mantua. A conquista quére dicir tamén regreso 

da Reforma, como en Boloña, onde a confrontación entre as partes se prolonga 

ata o segundo decenio38
. Xa que lago, no momento en que os distintos edificios 

relixiosos no Norte, entre finais do século XI e o segundo decenio do XII, se 

enriquecen cun complexo sistema narrativo que a nivel occidental é comparable 
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só con Francia e España, ternos que pensar que esta novidade iconográfica pode 

estar relacionada cun programa anti-imperial desexado pola lgrexa de Roma e 

transmitido a través dos mosaicos, as pinturas e as esculturas, entendidas como 

un grandioso sistema didáctico programado contra a herexía. 

Reflexionemos agora sobre a escultura, a pintura e o mosaico: semella claro 

para a crítica que dende hai tempo fallaron as tentativas de atopar en Occidente 

un sistema de textos plásticos, pictóricos ou musivarios, un estilo, por empregar 

un termo tradicional, similar en todas as partes, digamos que de Baria Módena, 

de Toulouse a Cluny, de León a Compostela; de feíto, é impensable que un ou máis 

obradoiros se desprazasen dunha punta a outra de Italia, de España, de Francia 

e de parte de Alemaña -e indico aquí, naturalmente, as rexións coa súa 

denominación actual, non coas históricas- e que estes obradoiros tivesen o 

costume de empregar os mesmos escultores. As explicacións ás posibles semellanzas 

haberá que buscalas noutro lugar. Por outra parte, a crítica recoñeceu que, no 

ámbito rexional, se verifica decote o traslado do mesmo obradoiro dunha obra 

a outra e, polo tanto, xorde un problema: que levaba consigo aquel obradoiro 

concreto para reproducir os mesmos modelos?, como fixaba a memoria, non só 

temática senón tamén gráfica e, polo tanto , de estilo, das imaxes producidas?, que 

tiñan en común as distintas obras? Ademais, semella que hai que descartar calquera 

elección por parte dos comitentes dun determinado magister por estar dotado dun 

estilo concreto; en todo caso , pódese pensar na elección dun determinado 

obradoiro motivada por unha competencia global complexa de distintas técnicas, 

dende as técnicas construtivas ao traballo da pedra, o ladrillo, a madeira, o metal 

e o vidro. Se isto é verdade, poderiamos identificar exemplos de transmisión de 

escrituras, grafías, estilo, á parte da iconografía, dunha obra a outra en mans do 

mesmo obradoiro. Certamente paréceme imposible, nesta ocasión, dar conta con 

precisión de todas as vicisitudes nos distintos lugares ; pero, en calquera caso, unha 

indicación, aínda que esquemática, destes complexos intercambios e traslados 

de mestrías permitirá ofrecer algunha idea máis sobre as cronoloxías que, como 

veremos a seguir, se concentran dentro dun lapso de tempo moi breve, digamos 

que do último decenio do século XI ao segundo ou terceiro decenio do seguinte. 

Unha reflexión máis articulada sobre os tempos e os modos da Reforma en 

Occidente é o argumento dunha vindeira publicación miña á que me remito39
. 

Probaremos, xa que logo, a enumerar os períodos dalgunhas obras e o 

eventual traslado dos obradoiros dunha obra a outra. Comezaremos por unha obra 

asociada á figura dominante de Wiligelmo. Como manifestei noutras ocasións~0 , 

os inicios de Wiligelmo hai que situalos en Nonantola (na última década do 

século XI), polo tanto, en Módena (ca . 1099-1110), logo en Cremona (1107-1117), 

e finalmente en Piacenza (dende 1122). Ao obradoiro de Wiligelmo séguelle o de 

Nicholaus na Sagra di San Michele en Val di Susa (1117); arredor do 1106-1115 

o escultor e arquitecto atópase activo na Catedral de Parma, en 1122 en Cadeo 

(Piacenza), entre 1122 e 1130 aproximadamente, na Catedral de Piacenza, en 1135 

na Catedral de Ferrara, nos anos 30 en San Zeno e na Catedral de Verona , sen 

contar as presenzas do obradoiro de Nicholaus noutros lugares, dende San Ciriaco 
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39 Íd. , JI Romanico e la Rifor111a gregonana 
(Milán: Electa, 2010). 

40 Íd. (ed.), Roma11ico 111ediopada110: stmda, 
cittd, ecclesia (Parrna: Universita di 
Parrna, Centro di studi rnedioevali , 1978) . 
Íd., Wilige/1110e1\!latilde. L'o/fici11a 
ro111a11ica (Milán: Electa, 1991) . Íd ., 
ad vocem «\Xi iligelrno», Enciclopedia 
dell'!lrte Medievale ... op. cit., pp. 
775-86. Íd ., Jl 111cdúxvo de/le ca!lcdrali. 
Chiesa e Impero: la /olla del/e i111111agi11i ... 
op. cit. 



Capitel [Nave central] 
Ca . .11 04-.1110 
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Porta sur [Nártice] 
1.110- 7.130 
fgrexCI de SC1int-Pierre de Moúsal~ 

Tc1rn-et-Garonne 

41 «Les fouilles de Cluny (Sa6ne-et-Loire)» 
... op. cit. 

de Ancona a Fano. Como se desprende tamén desta esquemática enumeración, 

a cantidade de obras realizadas polos dous obradoiros, por outra parte relacionadas 

tamén por decisións iconográficas coincidentes, fai pensar nunha programación de 

nivel superior que depende das decisións dos comitentes. Podemos dicir o mesmo 

dun tipo de produción que caracteriza o Norte italiano: os complexos musivarios 

das catedrais ou dos edificios maiores. Pois ben, os restos destes, aínda impoñentes 

malia as perdas, no Museo Cívico de Pavía ou no de R~ggio Emilia, onde atopamos 

entre outras cousas os restos dos pavimentos daquelas catedrais, presentan o 

problema de que os obradoiros se atopan activos en diferentes lugares no Norte, 

pero traballan decote cos mesmos «cartóns» e, en calquera caso, con decisións 

iconográficas similares, dende Pavía a Piacenza, de Cremona a Reggio Emilia e a 

San Benedetto al Polirone -pavimentos de marquetaría de mármore- e noutros 

numerosos lugares. Os períodos son os mesmos; de feíto, son todas obras da última 

década do século XI ou do primeiro decenio do século seguinte. 

Non quero entrar en detalles respecto dos demais ciclos esculpidos europeos, 

limítome, xa que logo, a subliñar, dende o meu punto de vista, as súas posibles 

datacións, importantes tamén en relación coas iconografías elixidas polos 

comitentes e coa intención de relacionar os distintos obradoiros. A cronoloxía 

arcaica de Cluny, de 1088 a 1095 para a zona final cos dous transeptos, esixe datar 

Vézelay moito antes do incendio de 1119, que se supón que destruíra o edificio 

reconstruído de novo despois desa data; os escultores que traballan en Vézelay 

fan un traballo similar ao dos autores de varios capiteis dentro da abadía nai 

e ao dos restos das portas e do tímpano da fachada reconstruído por Conant41
• 

Por conseguinte, na miña opinión, Vézelay é un complexo que hai que datar no 

primeiro decenio do século XII, incluídas as tres grandiosas portas esculpidas do 

nártice e, xa que logo, a partir de 1104, data da reconstrución do coro e da súa 
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42 J. Wirth, L'image ñ l'époque romane 
(París: Cerf, 1999). Íd . La datation 
de la sc11lpt11re médiévale ... op. ci t. 

43 L'art religieux du XII' siecle en France ... 
op. cit. 

44 Sobre o problema de Compostela a 
bibliografía é amplísima; pásase do 
debate sobre a anterioridade de Toulouse 
fronte :t Compostela e viceversa, e polo 
tn nto dunha confrontación nacionalista 
ent re os histori adores da arte a reflexións 
moi distintas nos últimos decenios, e 
refíromc ao volume xa citado de Durliat 
e nos cst.udos de Manuel Cnstiñeirns 
Gonzúb: sobre Compostela, aos cales 
me remito para un debate historiográfico 
articulado. Véxase en concreto: M. 
Castiñeiras, <<Í11troit11s pu/ere refulge/: 
algunas reflexiones sobre el programa 
iconogrMico de las portadas románicas 
del transepto de la catedral», en 
La 111eta del Camino de Santiago. La 
tramformación de la catedral a través de 
los tiempos (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 1995), pp. 85-103 . Íd., 
«Arte románico y reforma eclesiástica, 
Las Religiones en la H istoria de Galicia», 
Semata, 7-8 (Santiago de Compostela, 
1996), pp. 307-32. Id. «La ca tedral 
románica: tipología arquitectónica y 
narración visual», en M. Núñez (ed.) , 
Santiago, la Catedral y la memoria del arte 
(Santiago de Compostela: Consorcio de 
Santiago, 2000), pp. 39-96. Íd. «Roma 
e il programma riformatore di Gelmírez 
nella cattedrale di Santiago», en A. C. 
Quintavalle (ed.) Medioevo: immagini 
e ideologie (Milán: Mondadori Electa, 
2005) , pp. 211-26. Íd., «La meta del 
Camino: la Catedral de Santiago de 
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GelmíreZ», en M.C. Lacarra Ducay (ed.) , 
Los ca111i11os de Santiago. Arte, historia, 
literatura (Zaragoza: Institución 
'femando El Católico, 2005), pp. 213-52. 
Id., «Tre miti storiografici sul romanico 
hispánico: Catalogna, il Cammino di 
Santiago e il fascino dell 'Islam», en A. C. 
Quintavalle (ed.), 1\iledioevo: arte e storia. 
Atti del Convegno lntemazio11ale di Studi 
di Parma (18- 22 setiembre 2007) (Milán: 
Electa, 2008), pp. 86-105. V. Nadar, Los 
inicios de la catedral ro111á11ica de Santiago 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 2004). 

consagración, despoís da cal se constrúe a nave. Outra vexata quaestio, sobre a que 

botou luz a importante contribución de Wírth42
, e a de Conques e a cronoloxía dos 

maíores complexos esculpidos de Auvernía. Creo que as datacíóns de Wírth son 

aceptables, á marxe dos esquemas evolutivos da tradición arqueolóxíca, e penso 

que Conques ten que ter como terminus ante quem a data do 1107, que é a do 

claustro, impensable sen a conclusión da construcíón da ígrexa. Non me vou 

demorar sobre a reconstrucíón da portada de Conques, unha parte da cal está 

fíxada na parte alta no transepto norte da ígrexa, porta que haí que comparar, como 

típoloxía, coa de Moíssac. A propósito do tímpano e da porta de Moíssac, é difícil 

estar de acordo coa datación tradicional, que fíxa o conxunto arredor de 1130; de 

feíto, o claustro leva a data de 1100. Os capíteís do adro da porta, riquísimos, e o 

mesmo tímpano entroncan cunha tradición complexa, a da escultura de Cluny en 

Borgoña e de Conques en Auvernía, ademaís de, por suposto, como sínalaba Male, 

con precisas fon tes míníadas43
• As hípóteses dunha datación da porta de Moíssac 

nas proximidades de 113 O nacen só de esquemas evolutivos. Paréceme, polo tanto, 

que podemos afirmar que o tímpano e a portada poden datarse dentro do prímeíro 

decenio ou nos prímeíros anos do seguínte. Tamén a datación de Souíllac haberá 

que reconducila ao prímeíro decenio do século XII. 

As dificultades para adoptar o modelo arqueolóxíco evolutivo están moí 

claras en Toulouse, para cuxa cronoloxía, ata o de agora, haí moíta íncerteza, 

deíxando á parte a data incuestionable do altar e, polo tanto, das esculturas 

relacionadas na zona do presbiterio de Bernard Guilduín, 1096, e o nexo entre 

o mesmo Gílduín e a Porte des Comtes. O conxunto das lousas do deambulatorio 

teríase que datar, creo, no último de~enío do século XL As lousas tíveron que 

formar parte das pilastras angulares dun claustro. En Toulouse o problema máís 

difícil é a datación da Porte Miegeville, que o esquema da crítica evolutiva adíou, 

en xeral, ata arredores de 1118, probablemente porque o uso de formas plásticas 

máís directamente relacionadas coa antígüídade ímpoñía, en termos evolutivos, 

unha data posterior respecto á Porte des Comtes, datada a fínaís do século XL 

Non creo que as causas poídan encaíxar nestes períodos, e creo que se podería 

propoñer unha cronoloxía dentro do prímeíro decenio, e quízaís dentro do 

prímeíro quinquenio do século XII, tendo tamén en conta as relacíóns coas 

esculturas da Porta de Praterías en Compostela. 

Irnos analizar agora outros ciclos cunha cronoloxía ás veces ben comprobada, 

e outras nas que é controvertida. É indiscutible a datación das esculturas de Jaca, onde 

o diálogo coa antígüídade aparece de forma evidente e que presenta unha cronoloxía 

dos capíteis da igrexa, dos do claustro semidestruído 'e do tímpano, que parece que se 

pode fíxar a principios da última década do século XI. A datación dos dous tímpanos 

de San Isidoro de León arredor de 1100 non parece que sexa discutida pola crítica, 

mentres que a datación do dobre tímpano da Catedral de Santiago de Compostela, 

como é ben sabido reconstruído con esculturas procedentes da porta setentríonal 

destruída e con pezas tamén de fínaís do século xrr44
, e a datación do dobre pórtico 

da Catedral entre 1101-1103 e 1111, semella hoxe perfecramente verosímil, polo 

menos na súa disposición oríxínaría, antes das destrucións e reconstrucións. 
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Quixen indicar a cronoloxía que considero máis plausible dos maiores ciclos 

narrativos do Occidente cristián en tempos da Reforma porque o problema das 

datacións das esculturas me parece de grande importancia. Que é o que teñen en 

común todos os ciclos que enumerei, e moitísimos outros que, por razóns evidentes, 

non tería sentido tomar en consideración? Veremos en breve a súa iconografía, pero 

coido que a elección de modelos comúns a todos ten que ser recoñecida e goza dun 

valor concreto. Comecemos xustamente por este aspecto: que teñen en común os 
.. -

ciclos que enumeramos? Con respecto ao estilo, as esculturas das distintas áreas, 

rexionais ou subrexionais, son distintas, agás cando se trata dos mesmos obradoiros 

activos ao longo do Camiño de Santiago, coma en Languedoc, en Borgoña ou 

no Norte de Italia. E, porén, existe unha relación profunda presente en todos 

estes sistemas escultóricos e outros centos en todo Occidente: a relación coa 

Antigüidade. É certo que en cada lugar a Antigüidade, e refírome ás provincias 

romanas, tomou formas distintas, e por iso a relación coa Antigüidade que 

observamos en Jaca, cos capiteis que retoman a arte romana do século II, ou 

nas figuras dos tímpanos de San Isidoro de León, que citan tamén os sartegos 

paleocristiáns, non coincide coa Antigüidade que se evoca, influída tamén por 

modelos islámicos, no claustro de Moissac e no complexo tímpano daquela igrexa. 

A antigüidade retómase e dáse cita tamén en Cluny e Vézelay, pero namentres 

nos capiteis do deambulatorio o diálogo se establece tamén cos gr_andes ciclos do 

século XI, Saint-Benoit-sur-Loire45 e Saint-Germain-des-Prés46
, nos capiteis da nave 

de Cluny 111 e quizais de Vezelay, o diálogo establécese coa escultura romana en 

Borgoña, por non falar de Gilabertus en Autun. En Toulouse o diálogo coa plástica 

romana é evidente na Porte Miegeville, e por outro lado a crítica propuxo moitas 

veces un diálogo coa Antigüidade a propósito de Wiligelmo47 e tamén de 
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Mestre Wiligelmo 
Ca. 1099-1110 
Catedral de Módena 

45 E. Vergnolle, Saint-Benoit-sur-Loire 
et la sculpture du Xf siecle (París: Picard, 
1985). 

46 Fago referencia ás pezas conservadas 
no Musée Nacional du Mayen Áge -
Thermes & Hotel de Cluny en París, 
mentres que os capiteis conservados na 
igrexa moitas veces son copias. V. D. 
Johnson, «The architecture and sculpture 
of the eleventh-century abbey church of 
Sr Germain-des-Prés: their place in the 
millennial period», en N. Hiscock (ed.), 
The White Mantle o/ Churches: 
Architecture, Liturgy, and Art around the 
Millennium (Turnhout: Brepols, 2003 ). 

47 R. Salvini, Wiligelmo e le origini della 
scultura romanica (Milán: Marrello, 1956). 
Il medioevo del/e cattedrali. Chiesa e 
Impero: la !atta del/e immagini .. . op. cit. 



Capitel [Nave central] 
Mestre Nicolao 
.1106-1.115 
Catedral de Parma 

Ábsida e transepto [vista exterior] 
Mestre Buscheto 
1063-1118 
Catedral de Pisa 

48 «Niccolo architetto» ... op. cit. 
49 ll 01101110 di Púa ... op. cit. 

Nicholaus48
• Naturalmente, para Wiligelmo a relación coa Antigüidade refírese ás 

esculturas dos séculas II e III, sobre todo sartegos, conservados en parte no patio da 

Pinacoteca Estense en Módena, mentres que para Nicholaus o diálogo establécese 

tamén coa escultura dos marfís bizantinos e islámicos do XI e o XII. 

Se agora, lago desta serie de dpidas indicacións cronolóxicas nas que habería 

que afondar noutra ocasión, consideramos o diálogo coa Antigüidade nos edificios 

clave da Reforma, os que tomaron como modelo de forma programática as basílicas 

paleocristiás romanas, de Montecasino á Catedral de Pisa, da Catedral de Salema 

aos edificios de Apulia, entre os séculas XI e XII, e a San Frediano en Lucca, 

e noutros lugares, comprendemos que, á parte do aniconismo que xa sinalamos, 

se escolle unha decoración que evoca claramente a Antigüidade, como proban os 

centos de capiteis e columnas reutilizadas, ou imitadas, coma no caso dos capiteis 

e das columnas da Catedral de Módena. A intención de construír a catedral como 

memoria e símbolo dos edificios paleocristiáns refórzase a través da reutilización 

de pezas romanas ou, coma na Catedral de Pisa, colocando no muro exterior 

fragmentos de inscricións e esculturas da época romana do alto medievo, ao longo 

do muro perimétrico da catedral de Buscheto e de Rainaldo49
. 

Pero como é que na totalidade de Occidente a referencia á Antigüidade se 

manifesta cunha linguaxe común que, como é ben sabido, se diferenza a través das 

diverxencias culturais das distintas provincias romanas do Imperio? Evidentemente 

tivo que existir un programa de nivel superior que abrigaba a establecer este 

diálogo, esta referencia á Antigüidade, unha identificada co paleocristián, para 

mostrar a través das propostas arquitectónicas, as esculturas, os revestimentos 

marmóreos, a decoración interna, que a igrexa da Reforma Gregoriana era a das 

orixes. Isto é, xa que lago, o que ten en común todo o «románico» en Occidente: 
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non o estilo dalgúns magistri de obradoiros diferentes, senón un diálogo coa 

antigüidade que sen dúbida tivo que ser suxerido pola curia de Roma, a ortodoxfl, 

non a cismática. 

Pero hai algunha outra cousa máis que é común aos distintos obradoiros do 

medievo en Occidente: a elección dalgunhas iconografías que non se usaran con 

anterioridade ou non foran usadas con tanta frecuencia. Estas iconografías asumen 

un significado particular no contexto dun Occidente dividido pola exist~ncia, de 

feíto, de dúas igrexas confrontadas, a ortodoxa romana e a partidaria do Imperio, 

que ten como consecuencia a aparición dunha serie de antipapas e de bispos 

cismáticos en boa parte de Occidente e na península italiana en concreto. 

Parece, daquela, probable que a Igrexa de Roma lanzase a consigna, dirixida 

a todas as igrexas locais e ás abadías unidas á Reforma, de empregar na medida do 

posible restos arquitectónicos da antigüidade e de retomar as súas formas nas 

esculturas da época. Un elemento evidente nesta decisión é a recuperación dunha 

forma plástica descoñecida en época otoniana, a través da utilización directa de 

imaxes moitas veces inspiradas nos sartegos que son, en definitiva, o xénero de 

textos plásticos máis difundidos en Occidente logo da destrución das estatuas das 

divindades, ou de forma máis explícita, pagás. Copiar os capiteis corintios cando 

non se atopan in loco orixinais, copiar os esquemas compositivos dos sartegos, 

quizais trasladándoos sobre capiteis ou sobre os tímpanos, é un feíto difundido 

por todo Occidente entre finais do século XI e inicios do seguinte. 

Ternos que analizar agora, unha vez establecida a diferenza estilística das 

matrices romanas e, polo tanto, tamén das distintas tendencias dos obradoiros 

medievais, se hai iconografías comúns que poidan dar a entender a existencia dun 

programa de narración fixado anteriormente pola curia romana. De feíto, mentres 

que polo que se refire ao estilo é imposible buscar unha unidade -o que a 

historiografía da arte chamou «Románico»-, para a iconografía é plausible 

contemplar a hipótese da existencia dun proxecto común, unha consigna 

xeneralizada por parte da Igrexa de Roma que tentase propoñer aos fieis 

determinados argumentos políticamente significativos. 

Cómpre facer unha primeira observación: os temas representados con 

especial evidencia e difusión no período indicado repetidas veces entre finais do 

século XI e principios do XII estaban, en xeral, presentes tamén no pasado; non se 

trata, polo tanto, de invencións iconográficas novas na maioría dos casos. E, no 

entanto, o que parece significativo é a cantidade de imaxes dun certo tipo que 

canta tamén coa presenza, mesmo fóra da península italiana, de importantes 

representacións de San Pedro nos frontispicios das catedrais, nos tímpanos e nas 

portas, signo da adhesión, como veremos máis adiante, á igrexa ortodoxa de Roma. 

Vexamos brevemente algúns dos temas, políticamente significativos, que 

rapidamente unifican Occidente. O asasinato de Abel por parte de Caín, precedido 

pola ofrenda a Deus dos dous irmáns, é certamente unha imaxe que se remonta á 

idade paleocristiá, pero o feíto de que apareza de novo agora, por exemplo nos 

baixorrelevos de Wiligelmo na fachada da Catedral de Módena, quere dicir outra 

cousa. A igrexa de Módena, que fora dirixida por bispos cismáticos ata 1099, volve 
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Volto Santo 
S. Xll 

Catedral de San Martina, Lttcca 

Cruz de Rosano 
Mestre de Rosano 
Ca. 1120-1 130 
Abadía de Santa Maria Assunta 
di Rosano, Florencia 

agora á igrexa ortodoxa romana, polo que mostrar os sacrificios dos dous irmáns, 

o que é do agrado e o que non é do agrado de Deus, quere dicir contrapoñer dous 

sistemas relixiosos, o reformado e o unido ao Imperio e, finalmente, significa matar 

simbolicamente os repudiados, como fai o cego Lamech no baixorrelevo de 

Wiligelmo. 

Nos mosaicos de Santa Maria del Popolo en Pavía e nos da igrexa a carón 

da Catedral de Cremona vemos a Pides, representada cun vestido longo, expresión 

contida nos xestos, que loita vitoriosamente contra a Disco~dia. Unha vez máis 

estamos en presenza dunha metáfora do conflito interno da igrexa. Teñamos en 

conta que o tema do sacrificio de Caín e Abel atopámolo tamén en San Michele 

en Pavía, e esta difusión do tema é testemuño indirecto da fidelidade da diocese 

de Pavía á Igrexa de Roma. Outro caso singular no que se refire ás decisións 

iconográficas é a difusión dos Cristos viventes, de ollos regalados, abertos mirando 

á. xente, que vemos dende a Santa Faz de Lucca e o de Borgo San Sepolcro ata 

o Cristo de Batlló en Barcelona e os Cristos cataláns que se poden relacionar 

con este. A imaxe do Cristo vivente que dialoga cos fieis hai que explicala dende 

a súa orixe a través dunha ampla serie de textos que aclaran as razóns daquela 

representación. Os Cristos teñen unha iconografía análoga, mais son dunha cultura 
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moi distinta; de feito, non hai nada que asocie no aspecto estilístico a maioríi dos 

Cristos con colobiüm en España cos Cristos de Lucca e de Borgo San Sepolcro. 

Xa propuxen este tema con anterioridade50 e non me vou deter nel ele novo, pero 

é interesante subliñar que a singular difusión dos Cristos tunicados en Cataluña 

é o testemuño dun feito que, coma no caso da pre11:zier art roman, se difunde ao 

longo da cunea do Mediterráneo. Os Cristos con colobium triúnfan sobre a marte 

e dialogan directamente cos fieis. Escoller esta iconografía, onde o colobium fai 

referencia ao modelo paleocristián, quere dicir propoñer un diálogo directo co fiel, 

que só a través <leste diálogo poderá ser salvo. 

O mesmo valor simbólico asume a imaxe dunha serie de Cristos dos primeiros 

anos do século XII, coma o de Rosano e outros relacionados, coma a Cruz 432 dos 

Uffizi. É importante nestas imaxes a elección iconográfica das escenas propostas na 

táboa; pois ben, nas escenas que acompañan a figura pintada do Cristo atopamos 

moitas veces iconografías significativas: por exemplo o San Pedro, de quen o galo 

predí que, antes do abrente, ha traizoar a Cristo tres veces, ou tamén a imaxe do 

Bico de Xudas. Para nós se cadra o significado simbólico destas imaxes é menos 

claro, pero, para unha persoa da época tiña que ser clara a alusión aos sacerdotes 

indecisos e, nun primeiro momento, seguidores do Imperio na escena con Pedro, 
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Ca. 1100 
Igrexa abacial de Saint-Savin-sur
Gartempe, Vienne, Francia 
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in occidente» ... op. cit. 



Tímpano [Porta occidenta!J 
Ca. 1090-1100 
Igrexa de San Pedro de Jaca, Huesca 

51 A. C. Quinravalle, Ln stradn ro111en 
(Milán: Silvana Editoriale, 1975). 

52 J. Vielliard (ed.), Le Cuide du pi:lerin de 
Sai111-]acq11es de Co111postelle (Macan: 
P rornr fre res, 1938). B. Gicquel, La 
lege11de de Compostelle. Le livre de sai11t 
}acques (P arís: Tallandier , 2003) . 

mentres que o Bico de Xudas tiña que significar a traizón dos relixiosos a favor do 

Imperio. Interpreto como manifestación da vida en común do clero a imaxe da Arca 

de Noé esculpida na fachada de Módena por Wiligelmo, iconografía que volvemos 

atopar nos frescos doutro polo da Reforma, Saint-Savin-sur-Gartempe, que datan 

de aproximadamente o 1100, contemporáneos daquela das esculturas de Wiligelmo. 

Tanto en Módena coma en Saint-Savin-sur-Gartempe vemos a Arca de Noé, 
-

representada como sistema de arcadas en distintos niveis, dúas en Módena e tres en 

Saint-Savin: estamos ante a arca entendida como claustro e sabemos que a igrexa 

reformada lles impoñía aos relixiosos a vida en común do clero. 

Non podo analizar aquí polo miúdo a invención iconográfica dos grandes 

tímpanos das igrexas ao longo do camiño de peregrinación a Compostela, camiño 

que en calquera caso representaba só a metade da viaxe, xa que as tumbas de Pedro 

e Paulo en Roma tiñan unha importancia enorme para os fieis de Occidente. Sendo 

así, as peregrinacións podían dirixirse tanto a Roma coma a Compostela, mesmo 

partindo dende Italia51
: existen, daquela, itinerarios e polos diferentes, mesmo 

respecto da chamada «Guía do peregrino»52
• Volvendo á escultura, e en concreto 

á dos tímpanos, podo dicir que, en xeral, deixando á parte a escultura de idade 

romana e os moitos sartegos que sobreviviron en Occidente, os tímpanos 

esculpidos a finais do século XI ou a principios do século XII mostran experiencias 

distintas e complexas, marfís otonianos e bizantinos e ás veces cofres islámicos para 

os frisos ou textures das partes non figuradas. Pero hai unha imaxe que se repite nas 

igrexas ao longo do Camiño de peregrinación, é a de San Pedro, que é representado 

sempre nunha posición conspicua; hai un San Pedro en Cluny, no tímpano agora 

destruído; en Vézelay cos demais apóstolos; en Conques no tímpano da fachada, 

e outro no frontispicio da Porte Miegeville en Toulouse, onde vemos tamén a Simón 

o Mago. E a San Pedro vémolo en San Isidoro de León e tamén en Santiago de 

Compostela. Moitas veces, ao longo do camiño de peregrinación a Compostela, 

Pedro aparece xunto a Santiago, pero isto o único que fai é reforzar o valor 

simbólico da súa imaxe; por unha banda, esta é a mensaxe que se quere transmitir, 

a ortodoxia, a dependencia da Igrexa de Roma; por outra, é o santo que tutela a 

peregrinación xunto a Santiago. Este último, como sabemos, irase transformando 
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logo en Santiago Matamouros, non metáfora senón metonimia da cruzada cristiá 

contra o Islam en España e despois en Terra Santa. 

Certamente, habería que reflexionar sobre toda a iconografía dos tímpanos 

dos edificios máis sobranceiros ao longo do camiño de peregrinación, pero isto 

habíanos desviar demasiado do tema proposto, que é a posición central da lgrexa 

de Roma e os programas da Reforma en Occidente. A novidade, daquela, destas 

grandiosas imaxes atópase na proposta aos fieis que entran na igrexa que é, 

simbolicamente, ajanua coeli, o Xuízo Final; como en Cluny, mais tamén en 

Conques e Moissac, malia que pode haber outros temas, un dobre león como 

en Jaca, a Ascensión en Toulouse, Pentecoste en Vézelay e, tamén nesta igrexa, 

a Adoración dos Magos e a aparición de Cristo aos discípulos, mentres que nos 

dous tímpanos de San Isidoro de León vemos o Sacrificio de Isaac e a Paixón de 

Cristo. Se queremos reflexionar sobre a iconografía dos tímpanos máis tardíos, por 

exemplo, Gilabertus en Autun, vemos que regresa o Xuízo Final, mentres en Italia 

o obradoiro de Nicholaus propón outra, o santo titular do centro, como San Zenón 

en Verona e San Xurxo en Ferrara, ou a Virxe na Catedral de Verona. Mentres nos 

tímpanos das igrexas reformadas occidentais o Xuízo Final parece ser o tema 

dominante, nos tímpanos esculpidos por Nicholaus o diálogó cos municipios e cos 

cidadáns que os administran semella evidente, como mostran as imaxes esculpidas 

dos cives defensores do santo, a pé ou a cabalo. Velaquí, pois, no Norte de Italia, 

en San Zeno, unha novidade tamén política que non podemos esquecer. En Italia, 

o nacemento dos municipios libres que se converten tamén en comitentes propón 

aos artífices temas diferentes, a representación da ortodoxia romana, sen dúbida, 

mais tamén o diálogo entre os novas poderes da burguesía53
. 

Pensemos agora no problema, que non podemos descoidar, de como se 

transmitía a memoria destas imaxes, tendo en canta que nos edificios de Occidente, 
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Ca. 1105 
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54 <<l Cristi viventi e la Riforma gregoriana 
in occidente» ... op. cit. 

55 «D e natura rerum» .. . op. cit. 
56 «Beati Rabani Mauri fuldensis abbatis» ... 

op. cit. 
57 «Gemma animae» .. . op. cit. 
58 <<De sacramentis legis naturalis et 

scriptae» ... op. cit. 
59 «Sicardi Cremonensis episcopi mitrale 

seu de officiis ecclesiasticis summa» .. . 
op. cit. 

ademais dos tímpanos e dos capiteis esculpidos e sempre pintados, sempre 

coloreados, non podemos esquecer os tecidos, bordados de gran dimensión 

pendurados da parede, e naturalmente os frescos, con menos frecuencia pavimentos 

musivarios, polo tanto un patrimonio de imaxes moi complexo para o cal era 

necesaria unha atenta programación. Como se movían os obradoiros, como 

establecían os comitentes as iconografías que había que representar e executar? 

Parece lóxico pensar que os obradoiros dos arquitectos e escultores tivesen códices, 

libros de debuxos, a maioría perdidos54 precisamente porque se usaban como 

instrumento de obradoiro e carecían daquela do carácter sagrado que permitiu que 

os manuscritos relixiosos chegasen aos nosos días. Os obradoiros tiñan que viaxar 

con follas de pergameo onde se trazaban as formas das esculturas, e probablemente 

levaban consigo patróns, perfís das imaxes, tanto pintadas como esculpidas; patróns 

que poden explicar claramente as semellanzas compositivas ad unguem entre 

esculturas de diferentes lugares. 

O diálogo entre os obradoiros e os comitentes responde a unha programación 

que non nos poderiamos explicar sen unha vontade centralizada, a vontade da 

Igrexa de Roma. Volvamos entón ao problema da razón desta programación, á 

complexidade destes sistemas de imaxes e á riqueza dos modelos de culto aos que 

fan referencia estas imaxes. A idea de que a igrexa antagoni~ta de parte do Imperio 

se represente como herética fainos reflexionar sobre o que o papa Alexandre II, 

enviando a Milán a Híldebrando de Soana, consideraba herético, quer dicir, os 

patarinos. Pero mentres respecto destes últimos Hildebrando, posteriormente o 

papa Gregorio VII, acolle en parte a~ súas peticións e expulsa ao clero simoníaco 

e concubinario, no caso da loita contra o Imperio o único que pode facer a igrexa 

romana é impoñer unha liña moito máis clara, e ten que acudir ás imaxes para 

propoñer aos indoutos as teses propias. A Igrexa de Roma relaciona a súa propia 

identidade coas orixes paleocristiás e isto explica as decisións arquitectónicas, 

plásticas e pictóricas das imaxes que coordina en Occidente e que se propoñen 

contra o Imperio e os relixiosos cismáticos. 

Pero de que maneira puido plasmarse esta contraposición se non é, coma 

no caso das Biblias Atlánticas, a través dun preciso programa iconográfico? 

Dende tempos do papa Gregorio Magno e con respecto ás imaxes, a Igrexa 

de Roma ten un proxecto concreto: a Biblia dos Indoutos que, como se diría 

posteriormente, é o instrumento de coñecemento teolóxico para os que non saben 

ler nin escribir. A función didascálica das imaxes é parte daquel proxecto 

iconográfico global no seo das igrexas que hoxe reconstruímos con dificultade 

porque non se conservan edificios íntegros con arqJitectura, escultura, pintura 

e decoración, e, polo tanto, hai que recompoñer os sistemas a través de partes 

conservadas en lugares diferentes e.a miúdo en épocas bastante distintas. En 

calquera caso, a función didáctica do edificio da igrexa queda documentada 

claramente nas enciclopedias, de Beda55 a Rábano Mauro56
, de Honoré de Autun57 

a Hugo de San Víctor58
, ata Sicardo de Cremona59 que, como sabemos, escribe 

xa a finais do século XII. Así pois, os textos corroboran añosa tese, a tese de que 

sempre houbo, polo menos dende finais do século VI en diante, unha política 
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precisa da Igrexa de Roma en relación coas imaxes. Esta tese baséase non só nas 

<lúas cartas de Gregario Magno a Sereno, bispo de Marsella, senón tamén nos 

comentarios ao texto bíblico sobre o Templo do Rei Salomón que describe 

precisamente a súa riqueza de imaxes60
. 

Mais daquela, aínda que o texto dun hipotético Dictatus Papae das imaxes 

semella perdido, baseándonos no impoñente sistema unitario que xorde de súpeto 

en Occidente, dende a nosa península a Francia e a España -e se cadra non 

casualmente, con moita menos importancia na Alemaña imperial- e baseándonos 

tamén nas enciclopedias e na análise simbólica das distintas parte~ da igrexa que 

elas levan a cabo, podemos distinguir dous grandes filóns, a escultura chamada 

lombarda por unha parte e a escultura da Reforma por outra. A escultura 

lombarda, e creo telo demostrado61
, máis alá de Lombardía, responde a unha 

tradición de imaxes que ilustran a maioría dos edificios relacionados co Imperio 

e situados sobre todo en Alemaña, e permanece nesas terras ata finais do século XII. 
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A nosa península e os territorios dende Francia ata a España non dominada 

polo Islam están caracterizados, no entanto, pola escultura relacionada coa 

Reforma. 

Podemos finalmente preguntarnos, e obviamente só é unha maneira de 

enfocar con máis claridade didáctica o problema das imaxes en Occidente, de que 

xeito puido terse configurado un Dictatus Papae para as imaxes, que se sabe que 

existiron polos feítos e, polo tanto, pola unidade na programación destas, pola 

relación coa Antigüidade, pola multitude de iconografías coincidentes. Voume 

atrever a este respecto a enumerar unha serie de posibles puntos que permitan ter 

unha idea das liñas comúns fixadas por Roma para a imaxe en Occidente, mais antes 

quera observar que non introducín ningún punto relacionado coas ourivarías, cos 

paramentos ou coas miniaturas, como tamén sería posible, vistas as transformacións, 

tamén nestes eidos, do sistema decorativo. Propoño aquí un esquema que alude a 

un posible texto redactado pola curia romana en relación coas imaxes en tempos 

do Papa Gregario VII e que, a pesar de que aínda non foi posible atapar indicio 

ningún del, reflicte en calquera caso a realidade histórica dos eventos que afectaron 

ás figuras esculpidas, pintadas, musivarias, e ás manifestacións arquitectónicas entre 

o último terzo do século XI e o primeiro do século seguinte. 

i) A igrexa ortodoxa de Roma é a igrexa constantiniana e, com·o tal, a imaxe 

das basílicas romanas ten que ser reproducida, copiada. 

ii) A reutilización dos monumentos antigos, por exemplo, os baseamentos 

dos templos, as súas columnas, as súas cornixas, debe ser minuciosa, e a 

reconsagración dos lugares pagáns parece fundamental para convencer os fieis, 

como xa defendeu o papa Gregario Magno. 

iii) A destrución das imaxes das divindades pagás, sobre todo femininas, 

sempre ten que ser un obxectivo a perseguir, como tamén a das divindades . 

masculinas; débense tomar como modelo para cada nova narración as esculturas 

dos sartegos paleocristiáns. 

iv) A reutilización de fragmentos antigos nos edificios arquitectónicos, 

renovados ou construídos ex novo, confírelles dignidade histórica e, xa que logo, 

os devanditos fragmentos adquiren un valor simbólico. Todas as igrexas deberían 

reutilizar moitos fragmentos romanos para colocalos en lugares significativos. 

v) A iconografía pintada, esculpida ou musivaria sempre debe ser coherente. 

Cómpre crear imaxes do Cristo crucificado, esculpidas ou pintadas, mais sempre 

un Cristo vivente, cos ollas abertos de par en par, que dialoga cos fieis, como 

mostra a tradición dende os Padres da Igrexa ata os 1nosos días. 

vi) Habería que propoñer sobre todo unha imaxe de Cristo que representase 

a Cristo xuíz, tanto se aparece esculpida nos tímpanos coma se está pintada ou 

r_epresentada con mosaicos nas ábsidas das igrexas. A iconografía do Xuízo terá que 

ilustrar de forma analítica os castigos do inferno en contraposición ás beatitudes do 

Paraíso. Son desexables outras iconografías tamén, como as da prefiguración do 

sacrificio de Cristo e do sacrificio de Isaac, mais nos Xuízus deberá aparecer 

sempre clara a distinción entre réprobos e elixidos. 
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vii) Haberá que incluír iconografías específicas que propoñan temas que 

aludan á escisión dentro da igrexa determinada polo clero filoimperial e polos 

antipapas , representando con estas imaxes unha clara distinción entre ortodoxos e 

heréticos. Enumero algúns dos temas: Sacrificio de Caín e Abel e asasinato de Abel 

e castigo de Caín; pecado e Expulsión do Paraíso, Pedro que nega a Cristo tres 

veces; Bico de Xudas; combate entre as Virtudes e os Vicios, dándolle especial 

importancia ao triunfo dafides; representación da vida en común do clero a través 

da imaxe simbólica da Arca de Noé como sistema de arcadas sobr:epostas que 

representan o claustro. 

viii) O sistema das imaxes da igrexa debe ser analizado contemporaneamente 

e de forma global, polo cal as esculturas do exterior, o pavimento eventualmente 

musivario, e logo os capiteis, os cerramentos do presbiterio, púlpitos e altares, 

teñen que propoñer unha unidade narrativa que lles permita aos indoutos 
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comprender o Antigo e o Novo Testamento, as vidas dos santos, pero tamén 

o grave pecado da igrexa imperial simoníaca e concubinaria. 

ix) Cando unha diocese, unha cidade, unha catedral volven ao seo da igrexa, 

hai que realizar rapidamente a construción dun novo edificio relixioso, ou a 

modificación completa da iconografía esculpida ou pintada do vello edificio. 

Haberá que solicitar a contribución dos nobres fóra da cidade e dos cidadáns máis 

ricos para construír rapidamente unha catedral onde se faga evidente, tanto no 

exterior coma no interior, o diálogo coa tradición ligada ás imaxes nas orixes da 

Cristiandade. 

x) Háselles proporcionar aos obradoiros dos arquitectos e escultores as 

fontes gráficas, das que se partirá para uniformar, no plano da imaxe, os edificios 

relixiosos, tanto se son abadías coma se son catedrais, e cada diocese ou conxunto 

de dioceses escollerá a parte daquelas fontes que quere empregar, dispoñendo a súa 

realización. As imaxes son transmitidas en códices ou folios nos que se propoñen 

moitas iconografías; o clero, á parte das representacións prescritas, engadirá tamén 

outras que representen os santos dos que se conservan as reliquias na igrexa ou os 

santos protectores da cidade. As imaxes dos santos repetiranse eventualmente nos 

capiteis da nave ou do claustro ou nos frescos e esculturas de cerramento do 

presbiterio. 

Dubido moito que os termos dese posible Dictatus Papae para as imaxes fosen os 

que aquí, de forma un pouco irónica, tratei de bosquexar, pero considero evidente 

que as razóns que inducen a debuxar esta hipótese de traballo son dúas, unha ante 

e outra post Jactum. Primeiro ten lugar a produción das Biblias Atlánticas, lago a 

incrible unidade das referencias á Antigüidade, malia que con grafías distintas, e a 

das iconografías en Occidente entre os últimos decenios do século XI e os primeiros 

tres decenios aproximadamente do século seguinte. Nun principio, a iconog_rafía 

dos complexos escultóricos máis importantes do século XI era moito máis 

esquemática e substancialmente menos articulada. A seguir, algún que outro decenio 

despois do concordato de Worms de 1122, a iconografía dentro e fóra das igrexas 

vaise confrontar coas herexías, non as dos antipapas e do emperador, senón as dos 

cátaros; serán estas herexías as que abrigarán á igrexa a transformar profundamente 

as imaxes, como vemos a mediados de século e tamén en Toscana con Gruamonte 

e Biduino, e no Norte, sobre todo dende o último cuarto do .. século XII, cos mestres 

chamados «campioneses», ou mellar, mestres Antelami, que en Xénova é sinónimo 

de arquitectos. 

Unha última observación: exceptúando os pontífices dende Alexandre II, 

Gregario VII e Vítor III ata Urbano II, Pascual II, Calisto II e, xa que lago, ata o 

concordato de Worms, é dicir, de 1061 ata aproximadamente 1122 e mesmo máis 

adiante, a Igrexa de Roma propón un modelo unitario; é máis, impono, e <:ste 

modelo foi identificado como un estilo na idade romántica, e definido como 

«Románico». Románico, pensado como renacemento dunha arte considerada 

popular contraposta á arte douta. Pois ben, o románico, se aínda lle queremos 

chamar así, é unha arte doutísima; sería impensable como fenómeno unitario 
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occidental sen un programa unitario, o da Igrexa de Roma; é impensable sen un 

control constante das imaxes, das súas funcións, do seu significado. Só así se 

explica aquel sistema de significados e de iconografías coincidentes, aqueles textos 

relacionados coa Antigüidade e mesmo renovados, aquela reinvención constante 

dos esquemas narrativos, aquela vontade evidente de representar de forma negativa 

aos «herexes» de parte imperial que se deducen da nosa análise. 

O termo «Románico», como xa comentamos, nace dun calco lingüístico e, 

xa que logo, da definición das linguas romances, pero así como estas eran linguas 

divididas por nacións, o románico é unha cultura unitaria; así como estas eran 

linguas populares, faladas polo pobo, o románico é unha cultura de imaxes dirixida 

ao pobo, mais elaborada pola elite culta. Unha linguaxe que sen a vontade de 

moitos pontífices nunca tería nacido. Por iso non é casualidade que as orixes do 

románico coincidan coa Reforma Gregoriana; é dicir, o denominado románico non 

é máis que a arte en relación coa imaxe, instrumento principal de persuasión dos 

indoutos adoptado pola Reforma Gregoriana. Unha imaxe que persuade -cousa 

que, na súa maior parte, nunca foi defendida pola historiografía sobre a arte 

europea-propia da arquitectura neo-basilical de Pisa, Montecasino, Capua e 

tamén de Lucca e das igrexas unidas á Reforma de Roma, empezando por San 

Clemente. Polo tanto, por favor, non falernos máis de «evolución» dos estilos 

e do románico caracterizado pola bóveda de canón e de crucería; os textos 

contemporáneos non o permiten. En conclusión, o estilo da Reforma é o Románico, 

como espero ter demostrado. 
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Saint-Sernin de Toulouse e 
a cuestión dos tímpanos esculpidos 

S 
aint-Sernin de Toulouse goza dun recoñecemento e unha fama unánimes 

como unha das obras mestras da arquitectura e a escultura do Románico. 

Os estudos que suscitou son numerosos e, ademais , expresan á perfección 

aquilo que, en cada época, chamou a atención dos seus autores. Así, no século XVII, 

Raymond Daydé escribe L'histoire de St-Sernin ou !'incomparable trésor de son 

église abbatiale de Tolose1
, na que pon en contexto unha historia eclesiástica da 

época da Contrarreforma, engadindo fragmentos de historia e lendas, descricións 

de relevos e milagres, incitacións a visitar e honrar as múltiples reliquias que a 

igrexa presumía de posuír. A Monographie de !'insigne basilique de Saint-Saturnin , 

publicada en 1854 por Auguste d 'Aldéguier e Alexandre Du Mege2
, reflicte á vez 

procesos de erudición característicos de mediados do século XIX -como a 

utilización da epigrafía e a análise literaria para datar na época carolinxia os 

relevos do Cristo, o Querubín e o Serafín, hoxe en día atribuídos a Bernard 

Gilduin- e unha descrición que pretende ser analítica, comparativa e 

cronolóxica. A intervención de Eugene Viollet-le-Duc no edificio, a partir de 1860, 

contribúe á eclosión de opinións e posicionamentos marcados polo racionalismo 

preconizado polo grande arquitecto3, ao mesmo tempo que os descubrimentos 

xurdidos a raíz da faraónica obra de restauración desencadean publicacións de 

carácter arqueolóxico coma as de J acques-J ean Esquié4
• No primeiro cuarto do 

século XX prodúcese un punto de inflexión que leva os historiadores da arte a 

unha pugna con toques nacionalistas sobre a preeminencia cronolóxica das obras 

francesas e españolas. É coñecido o inmenso labor de inventario e estudo dos 

edificios románicos levado a cabo por e baixo a dirección de Manuel Gómez 

Moreno5 e, antes da súa publicación, tamén sabemos das posturas adoptadas por 

Arthur Kingsley Porter contra a «ortodoxia francesa», que o levaron a afirmar que 

as grandes obras de Santiago de Compostela ou San Isidoro de León precederon 

a Saint-Sernin de Toulouse, basílica procedente dunha tradición borgoñona que 

tería como obra mestra abadía de Cluny. 

Correspondeulle á xeración posterior á Segunda Guerra Mundial reformular 

os termos do debate. Levar a cabo unha revisión crítica dos documentos históricos 

sobre os que fundar a cronoloxía dun edificio, prestarlle especial atención ao 

tempo necesario para toda construción, realizar unha análise estilística da 

escultura moito máis polo miúdo ... es tes fo ron os alicerces dos que partiron os 

traballos de historiadores da arte como Serafín Moraleja ou Marcel Durliat, cuxo 
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pensamento acada a súa maduración nos anos 1970-1990. Este último ano, 1990, 

é a data de publicación da obra mestra de Marcel Durliat, La sculpture romane de 

la route de Saint-]acques. De Conques a Compostelle6, que marca o punto álxido 

dun sistema de razoamento que deu os seus froitos. Quedaremos con varios 

puntos esenciais que, fundamentalmente, teñen que ver cos anos 1070-1120. 

Afirma o autor a coherencia dunha arte liberada das restricións políticas, 

eclesiásticas e xeográficas no caso particular da ruta entre Conques e Compostela. 

O «renacemento» da época románica, ligado esencialmente-á arquitectura 

e á escultura -aínda que ten moito coidado en separar totalmente o estilo 

arquitectónico do escultórico-, pasa pola libre interpretación do capitel corintio 

e o auxe do motivo da palmeta, cuxas variacións seguen as regras da estilística 

ornamental, tal e como as definiraJurgis Baltrusaitis7
. A inserción de formas 

animais nesta decoración participa á vez da representación mental abstracta, 

do pensamento simbólico e dunha estilización que lle debe moito á dialéctica 

escultura/ monumento enunciada por Henri Focillon8
. As referencias hainas que 

buscar nos manuscritos , no caso de Moissac e Toulouse, e na arte antiga en Jaca, 

de onde vén, neste último caso, «le risque d'un retarda rattraper»9
. Os capiteis 

historiados , que aparecen dende comezos do período considerado, proveñen de 

composicións relixiosas desligadas de calquera época e lugar, e cando figura algún 

asunto profano adoita ser nas marxes, coma nos ábacos do primeiro taller da 

Daurade de Toulouse ou no claustro de Moissac. Marcel Durliat insiste na 

liberdade de creación concedida aos escultores durante esta época, a cal provoca 

a aparición de obras inesperadas, como as columnas salomónicas de Santiago de 

Compostela. O desenvolvemento da representación da figura humana en grandes 

dimensións, en Toulouse e Moissac, non se fai a partir de estatuas antigas, senón 

que procede da ampliación de marfís carolinxios. Sempre dentro dun conxunto, 

esta representación de tamaño case real encontra o seu lugar de maneira natural 

nos grandes pórticos historiados, a cuxa proliferación contribúe. A elaboración 

<lestes últimos, unha vez máis segundo Marcel Durliat, só se puido levar a cabo 

grazas á resolución das dificultades técnicas presentadas pola disposición dos 

bloques e os temas , non resaltas en Compostela, mellar tratadas na Porta do 

Cordeiro de León e totalmente dominadas en Toulouse. A comezos do século XXI, 

a obra de Marcel Durliat segue a ser o esteo indispensable dos estudos sobre a arte 

meridional. Non obstante, as perspectivas cambiaron lixeiramente debido a unha 
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dunha grande escaleira, mi rando ao 
Oeste, para acceder á ábsida onde se 
encontraba o altar. Por out ra parte, a 
d isposición das columnas que comezan 
no lugar en que se xun tan a ábsida e o 
p ri meiro tramo do coro demostra que 
existían pasaxes laterais que encadraban 
a grande escaleira e conducían á cripta. 
Deste xeito, os cóengos cont rolaban sós 
o acceso á cripta . Thomas \Y/ . Lyman 
imaxinara unha reconstrución di fe rente, 
pero que non ten en conta elementos 
arqueolóxicos. Véxase T. \Y/. Lyman, 
«La table d 'autel de Bernard G ilduin et 
son ambiance originelle», Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa, 8 (Cuxa: 1982), 
pp. 53- 67. 

nova maneira de estudar os monumentos. A práctica da arqueoloxía da 

arquitectura, que conduce a unha profunda análise dos procesos de construción; 

a sensibílídade fronte á noción de espazo, do monumento na cidade así como 

do monumento en si mesmo; os abundantes estudos sobre a encarga e os seus 

promotores que tenden a rehabilitar as súas accións ... é a propia natureza das 

reflexións a que cambiou e estas as que, necesariamente, inducen percepcións 

distintas. A análise que puidemos levar a cabo sobre Saint-Sernin de Toulouse10 

inscríbese, evidentemente, dentro destas tendencias e leva a reconsiderar algunhas 

das liñas de investigación que abrira Marcel Durliat. 

A construción 

N 
a orixe da Saint-Sernin actual encóntrase a inhumación do primeiro 

bispo de Toulouse, Sadurniño, martirizado no ano 250 e cuxa historia é 

famosa grazas ao relato da súa Passio redactado a comezos do século v. 
A partir do século IV créase unha importante necrópole, mentres que cara ao 400 

unha memoria, e máis tarde unha gran basílica, permiten a continuación do culto. 

Pouco antes do 1070, os cóengos levan a cabo a reconstrución do monumento que 

alberga «O corpo do santísimo Sadurniño» -así se coñece a igrexa nos textos 

contemporáneos-11
• 

A arquitectura de Saint-Sernin deseguida sitúa o edific io entre os proxectos 

máis importantes da súa época: polas súas dimensións -109 metros de longo 

e 64 metros de transepto-; pola elección da cabeceira con deambulatorio e 

capelas radiais, a fórmula máis monumental do século XI; polos seus materiais de 

construción e a súa utilización, que supoñen unha ruptura radical coas prácticas 

anteriores, así como por unha arte consumada do equilibrio das bóvedas que 

cobren totalmente o edificio, o que denota a intervención dun grande arquitecto. 

A presenza das cinco naves marca igualmente a vontade de seguir os pasos .de 

San Pedro do Vaticano, que é, pola súa banda, o modelo por excelencia das 

basílicas de mártires e a sede do poder apostólico romano, algo sobre o que 

volveremos máis adiante. 

Non obstante, a constn.ición non se desenvolveu a un ritmo constante; 

mesmo permaneceu inacabada. Unha análise metódica da construción, baseada 

no reparto dos materiais -pedras e ladrillos- e a súa disposición, permite 

comprender mellor as principais secuencias da obra, que comeza no ano 1070 ou 

un pouco antes coa construción dos muros periféricos da cabeceira e do transepto . 

Proseguen os traballos coa glorieta do coro -con esa particularidade do piso da 

ábsida sobreelevado para conservar intacta a base da ábsida do século V, cuxos 

cimentos albergaban o corpo do santo12
- , os piares do transepto e os dous 

primeiros tramos da nave do lado norte, o abovedamento das capelas radiais e 

mientadas e o deambulatorio . Pódense agora abovedar as naves laterais dos dous 

tramos orientais da nave central, tanto norte como sur, e as do transepto, ao 

mesmo tempo que se prepara a construción do segundo nivel da ábsida. Tras 

cubrir cunha bóveda de medio canón o corredor situado enriba do deambulatorio, 

comézanse as ventás altas da ábsida ao mesmo tempo que se dispoñen os vans das 
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tribunas. A continuación, colócanse as tribunas despois de abovedar por completo 

os brazos do transepto e tras a execución da base do primeiro piso do campanario. 

Neste momento, a cabeceira e o transepto están rematados e o que xa 

existe pode funcionar por si só como unha igrexa, con acceso público pola dobre 

Porte des Comtes, no extremo sur do transepto . Daquela, e non antes, lévase 

a cabo o muro periférico da nave cos seus tres pórticos: o claustro, Miegeville 

e o occidental. 

A continuaéión, as obras avanzan a un ritmo moito máis lento: o 

abovedamento da nave non se remata ata os anos 1280-1300 -pero seguindo 

o proxecto inicial, o que non deixa de ser asombroso-, e o westwerk ou masszf 

occidental non se acabará endexamais: a fachada non chega a «regularizarse» 

ata os anos 1926-1929. 

As primeiras esculturas 

E 
sta análise da construción, aínda que superficial, permite unha 

clasificación cronolóxica precisa da escultura que abunda no edificio. 

Así, entre os primeiros capiteis que se construíron figuran <lúas obras 

similares, situadas na parte superior dos piares que marcan a articulación do 

deambulatorio e dos brazos do transepto. Son copias bastante ex~ctas de capiteis 

corintios, un estilo que se propagará a Gaule e a Toulouse a partir da segunda 

metade do século II. Tanto a gran precisión do lobulado como o sentido do volume 

que se manifesta impiden pensar na intermediación dun caderno de modelos . 

Esta elección é tremendamente significativa: coloca a escultura de Saint-Sernin 

baixo o símbolo da Idade Antiga, admirada pola perfección da súa execución, 
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, ; . . 

13 Esta interpretación ofrecida por Thomas 
\VI. Lyman parece verosímil . Íd., «The 
Sculpture Programme of the Porte des 
Comtes Master at Saint-Sernin in 
Toulouse», ]oumal o/ the \Ylarburg and 
Co11rla11lt Institutes, 39 (Londres: 1971), 
pp. 12-39. 

14 Non obstante, a ornamentación das 
seccións verticais da mesa está ben 
situada en P rovence a finais da Idade 
Antiga, en Saint-Victor de Marseille, 
Vaugines (Vaucluse) ou Auriol 
(Bouches-du-Rhone). Véxase J. G uyon 
e M. H eijmans (eds.), D'1111111011de ii 
L'autre. Nllissance d'1111e Chrétienté e11 
Provence, 11/-11¡< siecles (Arlés: Musée 
départemenrnJ Arles antique, 2001), 
pp. 167-70. 

pero sobre todo fixa o edificio na historia, na época de San Sadurniño, nas orixes 

do cristianismo, o cal, naqueles tempos de Reforma Gregoriana, era de suma 

actualidade. Daquela, como non pensar na vontade deliberada dos promotores? 

Algo que é fundamental, posto que toda a escultura' de Saint-Sernin se basea nesta 

elección inicial. 

A Porte des Comtes pertence tamén aos inicios da construción. Nela 

esténdese un programa iconográfico, tanto encima das arquivoltas coas figuras 

hoxe rebaixadas baixo as arcadas do santo titular -entre dous leóns gardiáns 

da porta- e dos seus dous diáconos coma nos oito capiteis das columnas dos 

abucinamentos. Os devanditos capiteis, coa representación da parábola do rico 

Epulón e o pobre Lázaro, dos pecadores presa do demo e da oración de Moisés 

durante o combate de Israel contra Alameq13
, constatan a natureza vulnerable 

ao pecado do home e alentan o fiel a seguir as ensinanzas da Igrexa e a oración 

como vía de salvación. Malia adoptar todos os canons comúns no desbaste e nas 

principais liñas de estilo, percíbese, no entanto, a presenza de dous escultores; 

e a cada un atribúenselle catro capiteis. Un distínguese pola dificultade da 

composición -na escena do rico, por exemplo-, pola plenitude dos rostros; 

o outro pola súa maior facilidade, especialmente na representación dos nus, pola 

gracilidade que lles dá aos corpos. Con todo, traballan xuntos e baixo as mesfuas 

regras. Estes dous mesmos escultores encóntranse no interi;r do edificio, na planta 

baixa do transepto, no deambulatorio e nas tribunas do coro. 

A actividade de Bernard Gilduin 

A 
o nome de Bernard Gilduin.van ligadas algunhas das evolucións máis 

salientables da escultura de Saint-Sernin: a utilización do mármore, a 

multiplicación das fontes, modificacións de tipo estilístico e, sobre todo, 

unha ampliación dos programas iconográficos. Quizais non se lle poidan at~ibuír 

todas a el, malia ser, sen dúbida ningunha, un actor principal da obra. O feíto de 

que o seu nome es tea inscrito na mesa de altar consagrada por Urbano II en 1096 

inmortalízao, en certo modo, ao final da grande inscrición que evoca os oficios 

realizados pola salvación da alma dos fieis e fai explícito o papel de San Sadurniño 

como intercesor. De feíto, a mesa de altar é excepcional: en primeiro lugar, polo 

material, o mármore, pero tamén pola talla refundida e a presenza de lobulado, 

que a enmarcan nunha serie proveniente da Antigüidade pero aínda de actualidade 

na provincia eclesiástica de Narbona nos séculos IX e X. A novidade apréciase 

tamén na ornamentación das partes biseladas á maneira dun ábaco14
, 

ornamentación que revela a intensidade da cultura e das intencións programáticas 

que leva asociadas. 

No plano iconográfico, os datos complexos expóñense de modo claro. 

Na cara principal aparece o Cristo da Parusía nun triple marco cargado de perlas 

e xemas que reflicte a súa luz cegadora; bendí e presenta o libro aberto da súa 

palabra. Dous anxos que desvían a mirada portan esta representación, seguidos 

por outros dous anxos idénticos que transportan unha cruz, namentres que nos 

extremos dous anxos despregan un velo que representa a bóveda celeste, como 
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faría o deus Caelus. Nunha das caras menores, o Cristo do Calvario, entre a Virxe 

e os santos Xoán, Pedro e Paulo -fundadores da igrexa romana-, e dous 

apóstolos máis, é unha clara alusión á reiteración do seu sacrificio no altar pola 

salvación das almas dos cóengos e os fieis. Trátase da ilustración da primeira parte 

da inscrición, mentres que a segunda está comentada na outra cara menor. Alí, 

o intercesor Sadurniño e os seus dous diáconos están colocados entre as dúas 

representacións simétricas dun grifón que eleva un personaxe cara ao ceo, 

tremenda imaxe alegórica da migración da alma. A última cara, cos seus sete 

pares de pombas, é talvez unha alusión ás almas dos fieis. 

Gilduin é tamén o autor de tres relevo? que conf9rmaban, sen ningunha 

dúbida, un retablo asociado ao altar15
, hoxe encaixados no deambulatorio. Evocan 

a divindade todopoderosa; o querubín e o serafín entoan o canto do triplo Sanctus 

que retomarán os demais anxos, os apóstolos, os evanxelistas, os santos, os 

cóengos e o conxunto do pobo de Deus. Modelos da época de Teodosio 

impregnan esta arte16
, dende logo de maneira intencionada, xa que se trataba, co 

fin de reformar a Igrexa, de volver en certo modo a un glorioso momento da súa 

historia, nos últimos decenios do século IV, cando o cristianismo triunfara sobre o 

paganismo ata converterse na relixión de Estado. A mensaxe retómana deseguido 

catro relevos verdadeiramente monumentais, igualmente encaixados no 

deambulatorio dende o século XIX: dous anxos cos vestimentas maxestosas 

que parecen desapegar o seu corpo enteiro do fondo dos seus nichos, e dous 

personaxes envoltos nas súas togas, tal que oradores no foro, que levan libros 

mentres bendín. 

Mesmo descoñecendo se estes catro últimos relevos formaban parte de 

verdade da ornamentación do santuario, a propia mesa de altar e os tres relevos 

do retablo, sen ningunha dúbida dispostos dentro da ábsida na vertical da tumba 

do santo -retomando a mesma colocación ca no Vaticano-, son testemuño 

dunha ampliación do papel concedido á escultura, que aquí pretende representar 
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15 Estas tres placas son demasiado altas 
para que fosen utilizadas como 
antependium (elevarían o nivel superior 
da mesa a 1,30 metros). Levan inscrito 
1467 como ano no que foron encaixadas 
no muro externo do deambulatorio. Está 
claro que, no momento de desmontar 
o piso da ábsida no século Xlll para a 
instalación, a partir do nivel baixo da 
cripta, dun monumental baldaquino de 
pedra destinado a realzar o sarcófago 
que contiña os restos de San Sadurniño, 
a disposición litúrxica da ábsida foi 
modificada e o altar e os tres relevos 
desprazados. 

16 Para asegurarse, non hai máis que 
comparar a cabeza do serafín coas 
dos gardas xermanos que aparecen no 
missorium de Teodosio. VéxaseJ. 
Meischer, en M. AJmagro-Gorbea (ed.) , 
EL disco de Teodosio (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2000), p. 247. 



Deambulatorio 
1070- 1080 
Basílica de Saint-Sernin 
de Toulouse, Alto Carona 

17 Véxase en particular o frontón do 
sarcófago que se conserva en Aix-en
P rovence para a composición. Cfr. 
B. Christern-Briesen ick (ecl .) [1967] 
Repertorium der christlich-antiken 
Sarkophage, vol. 3 (Wiesbaclen: F . 
Steiner, 2003) , 25 , p. 11 , pl. 25- 1. 
O sarcófago ele Anastasis en Arles 
póclese estuclar igulamente en: ibícl., 49, 
pp. 35- 6 e pl. 17 . E o marfil conservado 
no Museo Nazionale ele Ravenne, véxase 
A. Carile, Storia di Ravenna. Dtil!'eta 
bizantina all'ett/ otto11i1111a, vol. 2 
(Venecia: Marsilio Eclitori , 1992), p. 354, 
fig. 10. 

o inefable, a presenza de Deus e a arde do mundo, coa xerarquía celeste, o 

intercesor e o pobo dos fieis. De forma paralela, as fontes da arte de Gilduin son 

múltiples e beben explícitamente da arte da Idade Antiga. A composición de cada 

unha das caras do altar é dun equilibrio perfecto: a anterior inspírase de maneira 

moi precisa nas composicións frontais das tapas dos sarcófagos romanos, 

n.amentres que o Cristo no seu medallón atopa os seus modelos en sarcófagos 

paleocristiáns e en marfís bizantinos17
. O recorrente motivo das imbricacións de 

escamas -que encontramos tamén na gran clave anular da cúpula do cruceiro 

do transepto- remóntase igualmente aos numerosos sarcófagos atopados na 

necrópole orixinaria. E poderiamos contar por miles as referencias . Estas obras 
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proveñen, pois, do pensamento dun home ou dun medio verdadeiramente 

cultivado, que pon ao servizo dunha expresión esculpida coñecementos 

á vez artísticos e teolóxicos , o cal supera sen lugar a dúbidas o papel de mero 

escultor. 

Os catro grandes relevos son obra dun escultor diferente -tal vez dous-, 

a quen tamén podemos atribuír un modillón da cornixa do deambulatorio, 

elementos de cornixa dunha microarquitectura esparexidos dende comezos do 

século XII polo edificio -e que nunca se chegaron a colocar- e quizais tamén 

dous capiteis das tribunas do transepto e tres dos capiteis da porta de Miegeville. 

Diferénciase de Gilduin polo seu sentido do volume, unha morfoloxía diferente 

nas caras e a utilización de peiteados con imbricacións, pero segue a Gilduin 

nunha das evolucións maiores que este último lle proporcionou á obra, a maneira 

de tratar os pregamentos da roupa. Xa non se superpoñen de abaixo arriba, senón 

que os crea colocando un pequeno burlete entre dúas incisións, idea que quizais 

proveña da observación de modelos antigos ou do desexo de imitar o resultado 

que se obtén mediante a técnica do metal repuxado -algo que para os paneis dun 

retablo non sería estraño-, e que trae como consecuencia unha maior atención ao 

carpo subxacente. 

É probable que nunca saibamos quen era Bernard Gilduin. É autor de polo 

menos un capitel máis, decorado con follaxe, así como do ábaco que se lle asocia 

nas tribunas do brazo sur do transepto, e poida que tamén dun ou dous capiteis 

no nacemento das bóvedas do transepto: o Sacrificio de Abraham e o Combate dos 

Anxos contra os Dragóns. Nestes traballos máis «comúns» actúa seguindo en todo 

a primeira escultura de Saint-Sernin, o cal leva a pensar que se formou alí mesmo. 

Non obstante, o seu estilo tan particular xa non se aprecia no momento en que se 

constrúe a Porte Miegeville. 

A Porte Miegeville 

e oa Porte Miegeville, a absoluta claridade da organización do discurso 

está asegurada grazas a uns escultores sen igual. Está baseada no mesmo 

principio que a Porte des Comtes -beiril saliente, inserción de relevos 

na parte superior-, pero esta vez as semellanzas na composición de conxunto 

vólvense moi precisas con portas antigas como a Porta Boiano, construída no 

cambio de era en Saepinum (Molise, -Italia18
) , pero sobre todo polo tímpano 

esculpido que recibiu. 

O programa iconográfico integra a un tempo unha historia de Salvación e a 

afirmación da Igrexa apostólica e romana. Nos capiteis de pedra, a Expulsión do 

Paraíso é simétrica á Anunciación: María, nai de Deus, é a nova Eva, e o anxo que 

a loa no momento exacto do anuncio de Gabriel, testemuña da concepción divina. 

Na ménsula dereita, os mozos pastores vestidos con gorro frixio están domando 

leóns; levan un pé descalzo e outro calzado, recordo dos antigos monosandaloi 

que representan o paso dun estado a outro, aquí talvez do perigo á vitoria. 

Respóndelles o reí David, na ménsula simétrica, tocando un rabel na entrada da 

igrexa, tal e como loara a Deus cando estableceu o Arco da Alianza en Xerusalén. 
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18 Imaxe en P . Zanker 1992, Augusto y el 
poder de las imágenes (Madrid: Alianza 
Editorial, 1992), p. 378. Nesta porta 
urbana, que retoma o modelo do arco 
do triunfo, o máis chocante é a posición 
dos relevos laterais, debaixo da banda 
que marca o tope das xambas: un 
pedestal adornado con molduras sostén 
unha estatua. Son as mesmas molduras 
que atopamos nos relevos situados 
debaixo das efixies de Pedro e Santiago. 
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No tímpano represéntase a Ascensión do Cristo entre catro anxos. O grupo central 

está formado polo Cristo, que mira cara ao ceo, erguendo as mans, e o seu corpo 

volumétrico é elevado por dous anxos por riba das nubes: trátase efectivamente 

do corpo material dun home que se encentra con Deus, seu pai, e que volverá á fin 

dos tempos, como ben indican as inscricións gravadas na súa auréola. No lintel 

os doce apóstolos xesticulan en canto que os dous homes vestidos de branco dos 

Feitos dos Apóstolos lles anuncian o glorioso retorno daquel que ascende ante os 

seus ollos. As follas de vide, que marcan a separación entre o terreal, onde están 

os apóstolos, e o ceo son a viña do Señor, unha alegoría máis da Igrexa, igualmente 

representada por Pedro e Paulo no centro do lintel. 

Nos grandes relevos colocados a ambos os lados da arquivolta figuran Pedro 

e Santiago o Maior. Estes dous apóstolos, elixidos por Cristo a comezos da súa 

vida pública, dous dos primeiros en presenciar a revelación da súa natureza divina 

durante a Transfiguración, son tamén os evanxelizadores de Occidente e son, 

xa que logo, venerados en dous santuarios clave de Occidente, en Roma e en 

Compostela. Pedro, o primeiro Papa, de xuventude eterna, ten conta das chaves, 

bendí, e está flanqueado polo estandarte da Igrexa e a viña eucarística. Debaixo, 

Simón o Mago, o primeiro dos gnósticos segundo Ireneo de Lyon e heresiarca 
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19 E. Grabiner 2007 , «L' iconographie du 
faux marbre, le cas de l'église franque 
a Abou Gosh», Les Cahiers de Sai11t
Michel de Cuxt1 , 38 (Cuxa: 2007) , 
pp. 137-42, espec. 139. 

maior para Eusebio de Cesarea, é derrotado no seu duelo contra Pedro, 

namentres a vide que se forma encima comeza a medrar. O momento preciso 

que se nos mostra é aquel en que os demos o recollen tras a súa ascensión 

frustrada, en contraposición á única ascensión admisible, a do Cristo do tímpano. 

Santiago aparece entre os troncos de dúas árbores que comezan a agromar, 

termando do Evanxeo nunha man e facendo un xesto oratorio coa outra. 

Está rematado por un relevo de difícil interpretación no que dous homes 

espidos, un mozo e outro de máis idade, aparecen atrapados nunha vide. 

Debaixo de Santiago atopamos un relevo de temática realmente extraordinaria, 

que fai parella cun simétrico ao leste. Un home barbado achega as cabezas de 

dúas mulleres que, montadas dacabalo sobre dous leóns, avanzan en direccións 

opostas. O feíto de que as dúas mulleres estean realmente cabalgando nos leóns 

-así o testemuñan os estribos- tal e como o faría a deusa Cibeles, e a 

importancia das fontes antigas na concepción xeral da escultura, autorízanos 

a emparentar estas figuras con Priscilla e Maximilla, que foran adeptas da deusa 

nai. O home é Montano, antigo sacerdote de Cibeles convertido ao cristianismo, 

o falso profeta que se tiña por voceiro do Espírito Santo e anunciaba a inminente 

parusía. Por se a relación con Santiago non é evidente, aos dous propagadores 

occidentais da Boa Nova responden dous célebres sectarios. Estes heresiarcas 

son rexeitados e derrotados pola Igrexa, encarnada en Pedro, Santiago e os 

apóstolos, que teñen por sucesores os cóengos de Saint-Sernin -o cal, naqueles 

tempos de Reforma Gregoriana era tamén unha forte mensaxe «política» dos 

cóengos cara a Roma, pero tamén á sociedade tolosana, na que a loita contra as 

herexías é obxecto de dous concilios, en 1059 e 1119-. Exhibilos para incidir 

na súa condena era máis ca nunca, nestes comezos do século XII, un tema de 

actualidade para unha Igrexa que buscaba a universalidade, tal e como mostran 

tamén dous modillóns da cornixa superior, Sol e Lúa, testemuñas cósmicas da 

Ascensión. 

Maxistralmente concibido no plano do pensamento, este pórtico tamén 

o é no plano técnico: as cinco placas de mármore do tímpano abondan para 

acoller a Cristo e os catro anxos; o lintel está realizado cun sarcófago reutilizado 

-de aí o relevo tan baixo-, completado con dous bloques. Durante a recente 

restauración do pórtico, buscáronse con especial atención posibles vestixios de 

pintura, que non apareceron. Pero o realmente relevante era o valor concedido 

ao mármore; símbolo de riqueza e poder na Idade Antiga, nas primeiras igrexas 

cristiás cargouse de virtudes relixiosas: non era acaso o material do templo de 

Salomón, asociado ao Santo Sepulcro, utilizado nas columnas da basílica da 

Natividade en Belén ... ? e Paulo Silenciario, cando eloxia Santa Sofía de 

Constantinopla, compara a súa aparencia extraordinaria coa natureza divina 

e a santidade: en si, o mármore é «marqueur visuel du sacré»19
• Non resulta pois 

anódino que se empregase primeiro para a mesa de altar e, en xeral, para a 

ornamentación da ábsida. Tamén se escolleu para os grandes relevos da Porte 

Miegeville que tratan de representar o tema máis transcendente posible, 

a omnipresenza de Deus. 
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20 Fu ndamentalmente A. Noguier Histoire 
tolosaine (Toulouse: G. Boudevilie, 
1556), pp. 58-63. G. de Cate!, Mémoires 
de l'histoire du La11guedoc (Toulouse: 
Pierre Bosc, 1633), p. 818. L'Histoire 
de St-Sernin 011 l'incompamble trésor de 
son Eglise abbatiale de Tolose ... op. cit. , 
pp. 277-9. 

21 Só se conservan un fragmento do Rei 
Antonius e a Ha1pía vecendo a un 
cocodrilo no Musée des Augustins 
de Toulouse; os pequenos relevos co 
saxitario e unha serea-paxaro, que a 
miúdo se atribúen ao pórtico occidental , 
seica son antigos e formaban parte dun 
frontón de sarcófago. 

22 A. Du Mege, Monumens religieux des 
Volces-Tectosages, des Gamm11i et des 
Co11ve11ae ou frag111e11s de l'archaeologie 
pyré11ée1111e. Et recherches rnr les 
Antiquités du Département de la Haute
Garo1111e (Toulouse: Benichet Cadet, 
1814), pp. 146-7. Íd. , Description du 
M11Jée des A11tiques de To11lo11se 
(Toulouse: Jean-Matthieu Douladoure, 
1835), cat. 448. 

23 Lembrnremos, non obstante, que o 
pórtico non se rematou ata o século XII. 
Na Porte Mii!geville, puidemos ver que 
os relevos se colocaran a medida que se 
ían const ruíndo, e debeuse empregar 
o mesmo proceso no Oeste. Polo 
tanto, non é imposible que, coma en 
Compostela, se volvesen utili za r ne utros 
sitios relevos preparados para este lugar. 

Varios escultores traballaron neste programa. O que realiza o Santiago 

-quizais o mesmo de Montano e Simón- depende moito das modalidades 

empregadas nos relevos do claustro de Moissac. O que executa a San Pedro 

é dun carácter totalmente clásico e busca o alto relevo, á maneira dos 

extraordinarios anxos do tímpano. Estes últimos, e en especial os dos lados, 

mostran un estreito parentesco cos personaxes do lintel, o que demostra que 

o escultor sabe axeitar a súa escultura á posibilidade ou imposibilidade do 

relevo. O autor dos dous modillóns Sol e Lúa, se cadra tamén do Reí David, 

é probablemente a quen lle debamos o xenial relevo de Signos de Leo e Aries, 

hoxe en día no Musée des Augustins, e do cal descoñecemos a súa localización 

orixinal e a súa significación exacta. Non obstante, sitúanse todos na liña lóxica 

do que se fixera ata o momento, sen ningunha ruptura: marcan o apoxeo dunha 

evolución modelada polos escultores, pero impulsada polos que encargaron 

a obra, os promotores. 

O pórtico occidental 

E 
streitos lazos estilísticos na figuración dos leóns ou dos paxaros, por 

exemplo, e unha concepción similar lévannos a pensar que a ornamentación 

do pórtico occidental debe situarse inmediatamente despois da Porte -
-

Miegeville: tras o programa dogmático, o programa haxiográfico. 

Textos dos séculas XVI e XVII descríbennos unha parte da iconografía do 

pórtico occidental2°. Enriba das arquivoltas, dous relevos da esquerda representan 

o reí Antonius xulgando a Sadurniño, e nos outros dous, á dereita, Sadurniño 

curando a Austris, asistido por San Marcial; nestes últimos, un saxitario e unha 

«harpía vencendo a un crocodilo»21
. A estes hailles que engadir un relevo que 

representa o martirio de Sadurniño, outro non identificado, os dous mencionados 

por Du Mege22 e, con toda seguridade, tamén un gran relevo que amasa un carpo 

espido circundado por unha mandarla, encaixado no século XVII nun dos piares 

da igrexa. Este último representaba, sen dúbida, a apoteose da alma de Sadurniño, 

que se supón coroada polos dous anxos situados dende a década de 1860 encima 

do san Pedro da Porte Miegeville. Desapareceron ou foron trasladados a partir 

do século XVIII23
• De feíto, non subsisten hoxe en día máis que os capiteis, que 

se teñen apreciado polo seu toque exuberante, case barroco, sen concederlles 

realmente ningunha significación. En realidade, baixo os r~levos que relatan 

a acción positiva do santo, seguindo un modo de composición e exposición 

pedagóxica comparable ao da Porte Miegeville, estes capiteis evocan o mundo 

hostil contra o que loitou Sadurniño. Trátase dunha mesta trama vexetal, unha 

especie de bosque desacougante mergullado na penumbra, prefiguración da «selva 

escura» da Divina Comedia de Dante. Habitado por leóns dispostos a abalanzarse 

s_obre a súa presa, cinocéfalos antítese do home intelixente, ou mesmo divindades 

pagás híbridas: un mozo sátiro calvo ou unha sorprendente esfinxe de ascendencia 

exipcia. É, máis exactamente, a «falaz masa de demos» reducida ao silencio pala 

palabra de Sadurniño e que menciona a Paixón: o estilo, -os modelos e a cultura 

dos promotores son pastos, unha vez máis, ao servizo do pensamento. 
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24 Por exemplo, para pos icións dife rentes 
ás nosas, véxase H. Pradalier, «Saint
Sernin de Toulouse au Moyen Áge», en 
Congres Archéologique de France, 154e 
session. 1996: Toulouse et Comminges 
(París: Société franc;aise d' archéologie, 
2002), pp. 254-301. 

25 Cartulaire de Saint-Sernin , ed. P. e T. 
Gérard (Toulouse: Association des Amis 
des Archives, 1999) , n. 281. Estudios 
por P . Cabau, «Les données historiques 
rela tives a la reconst ruction de Saint
Sernin de Toulouse (xi°- XII ' siecles). 
Réévaluation critique>>, Mémoires de 
la Société archéologique du Midi de la 
France, 58 (Toulouse: 1998) , pp. 103-16. 

26 Q. Cazes, «L'abbatiale de Conques: 
genese d' un modele architectu ral 
roman», Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa, 37 (Cuxa: 2006), pp. 103-16. 

27 Puidernos probar, e isto é importante 
para a demostración, que entre seis e 
oito escultores traballaban ao mesmo 
tempo no claustro, o cal deixa tempo 
para unha obra no ano 1100. Véxase 
Q. Cazes e M. Scelles, Le cloftre de 
Moissac (Bordeaux: Sud O uest, 2001). 

28 C. Fraºisse, «Le clolcre de Moissac a-t-il 
un programme?», Cahiers de Civilisation 
Médiévale,50 (Poitiers: 2007), pp. 245- 70. 

A cuestión da datación 

H 
oxe en día aínda hai moitos debates24 verbo da datación do comezo da 

obra e da Porte Miegeville. Polo que respecta aos inicios das obras , non 

se dispón de ningún texto preciso: só unha acta de 109625 rexistra que 

obispo Pierre-Roger, nos anos 1030, había «}adis [ ... ] réuni toutes les oblations en 

vue d' édi/ier une nouvelle basilique». O recordo da consagración do Altar Maior, 

o 24 de maio de 1096, transmitiuse mediante copias do que, sen dúbida, foran as 

auténticas reliquias, pero só podemos aventurar o estado en que se atopaba o 

edificio nese momento. Cómpre recorrer entón a monumentos máis ou menos 

contemporáneos e mellor datados para podermos suxerir propostas. 

O proxecto arquitectónico de Saint-Sernin débese situar entre os inicios 

das obras de Conques -a cabeceira con deambulatorio e capelas radiais está xa 

construída no momento da consagración, entre 1041 e 105226
- e a de Santiago de 

Compostela en 1075 . O arquitecto de Saint-Sernin coñeceu sen dúbida Conques, 

pois as dimensións dos piares dos dous transeptos son idénticas ata o último 

centímetro, pero a cronoloxía de Conques, polo que atinxe aos piares , non se 

coñece con total seguridade. Ademais, Saint-Sernin presenta unha serie de 

mellaras espectaculares -trazados das absidiolas, extensión das tribunas, 

invención do corredor abovedado por riba das naves laterais menores- que -

impide considerar a súa execución como contemporánea a Conques. Quedemos 

logo co ano 1070, que propoñía Marcel Durliat, ou un pouco antes. 

Dende o punto de vista da escultura, non existe ningún antecedente datado 

na rexión, e probablemente con razón, xa que vimos que a creación dos capiteis, 

derivados do corintio, procede dunha intención específica de Saint-Sernin. 

Cábenos certa seguridade respecto ao claustro de Moissac, ben datado en 110027
: 

varios escultores que traballan no devandito claustro veñen de Saint-Sernin e 

deixan, dende as orixes da basílica, motivos moi coñecidos e certos trazos 

estilísticos ou imaxes novas aparecidas con Bernard Gilduin. A cuberta do 

transepto tivo que ser executada contra o 1100. 

A Porte Mi~gevzlle mostra igualmente relacións con Moissac, pero van aquí 

en sentido contrario: o Santiago de Toulouse depende, dende o punto de vista 

estilístico, do relevo no que aparece o mesmo apóstolo no claustro. Sobre 

todo se ternos en conta a análise de Chanta! Fri:asse28
, o claustro de Moissac 

representa un punto clave na utilización da escultura como. apoio do pensamento. 

Para esta, os apóstolos dos piares son os garantes do discurso levado aos 

capiteis; o conxunto concíbese como unha verdadeira esexese, un comentario 

das Escrituras: débeselle, pois , ao abade Ansquitil o feíto de trasladar á pedra 

e ao mármore o que normalmente se facía no scriptorium, e a inscrición 

monumental figura como colofón da súa obra. É probable que a propia idea dun 

programa tan denso , con diferentes niveis de lectura e perfectamente dominado, 

non vise a luz en Toulouse sen o precedente de Moissac. E esta relación é, 

sen lugar a dúbidas, moi próxima no tempo, como demostran os lazos estilísticos 

que se establecen con algúns elementos da Porta de Praterías de Santiago 

de Compostela. 
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O feíto , por exemplo, de que os ábacos da Porta de Praterías retomen 

estritamente o motivo principal dos do pórtico occidental -do que xa dixemos 

que segue inmediatamente á Porte Miegeville- é, dende lago, un claro indicio. 

Este motivo específico pertence totalmente a Saint-Sernin; atopámolo xa nas 

tribunas do transepto29 e tamén está presente en Moissac. Pero son sobre todo 

os relevos composteláns que Serafín Moraleja atribúe á Porta Francigena -muller 

co cachorro de león, David o músico ... - os que testemuñan un profundo 

coñecemento das execucións tolosanas. En Compostela, onde a primeira escultura 

depende en gran parte da da abadía de Conques, non pode ser indiferente a 

constatación de que na planta baixa do transepto aparezan motivos vexetais 

de follas lobuladas , ás veces fendidas, como as de Saint-Sernin. Nos piares 

do transepto -que, sen dúbida, son posteriores á construción dos muros 

periféricos-, as referencias multiplícanse: un capitel aseméllase moito ao dos 

cinocéfalos do pórtico occidental de Toulouse: unha muller cabalgando nun león 

e un apóstolo cun libro .. . 30 Se admitimos que o transepto de Compostela estaba 

construído na súa maioría no 1111, daquela ternos que datar a execución da Porte 

Miegeville e do pórtico occidental antes deste ano. 

Conclusión: Saint-Sernin, un centro de creación 

T
res trazos distinguen, xa que logo, a Saint-Sernin como centro de creación: 

o impulso construtor, que non cede entre os anos 1070 e 1110-estamos 

razoando aquí en termos de paréntese cronolóxica, non de datación . 

absoluta-; a coherencia total, sen excluír, senón moi ao contrario, unha evolución, 

que nos permite ser conscientes da do tempo; a evidencia de que a arte, tanto a 

arquitectónica coma a escultórica, se pon ao servizo dun pensamento teolóxico e 

dogmático. 

A rapidez na execución dos traballos fai pensar nunha obra incriblemente 

preparada e perfectamente dirixida, con fases que manifestan unha preocupación 

pola organización, é dicir, pola racionalización no aprovisionameñto dos 

materiais31
. A arquitectura é en si mesma un manifesto que pretende a glorificación 

do «santo mártir Sadurniño». Ademais, as tres grandes doazóns que recibe 

Saint-Sernin entre os anos 1080 e 112032 reflicten o éxito da empresa canónica, 

que chega ata Périgord e, sobre todo, ata Navarra: ninguén dubida de que se 

buscase unha expansión maior, pero, por razóns que aínda hoxe se descoñecen, 

practicamente non hai continuación a partir dos anos 1120, que marcan unha 

diminución das doazóns e unha desaceleración das obras de construción. 

En canto que a arquitectura retoma e perfecciona conceptos propios da 

época, a escultura desenvolve unhas cantas navidades destinadas a gozar dun 

bo porvir. A súa coherencia débese a que recorre ás fontes antigas e a cómo as 

explota. Ao primeiro, somerxíase nos recursos que ofrece o capitel corintio, o que 

se inscribe nun movemento máis antigo e xeral, pero que aquí se volve moi preciso 

pola utilización da copia. Tanto a estrutura como a forma tan particular das follas 

e o lobulado e, máis adiante, todas as variacións imaxinables, dende as do 

deambulatorio ata as do pórtico occidental, convértense en prototipos para unha 
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29 En Saint-Sernin, capitel n. 182: 
Saint-Sernin de Toulouse. De Saturnin 
au chefd'ceuvre de l'art roman ... op. cit. , 
p. 177. En Moissac, capiteles n. 43, 49 
e 71: Le cloitre de Moissac ... op. cit. , 
pp. 152-3 , 166-7, 221. 

30 N. 247, 229 e 103 de La sculpture 
romane de la route de Saint-]acques. 
De Conques a Campos te/le ... op. cit., 
pp. 321-2 . 

31 As marcas lapidarias presentes nos 
muros construídos durante as fases 
terceira e cuarta das seis con que canta 
a construción da cabeceira - é dicir, da 
cubrición das naves laterais do transepto 
a comezos da construción das tribunas
están aí para demostrar a necesidade de 
racionalizar o aprovisionamento da obra 
nun momento en que avanza moi 
rapidamente. 

32 Estas doazóns quedan confirmadas polo 
Cartulaire de Saint-Sernin ... op. cit. 



33 Por exeniplo, o retrato dun mozo 
descuberto en Palmi ra, en J. Charles
Gaffiot, H. Lavagne, J. -M. Hofm an, 
Moi, Zénobie, reine de Palmyre (Milán: 
Ski ra, 2001) , p. 217, cat. 70. 

34 Gravado nunha placa de mármore, este 
epitafio conservado no Musée des 
Augustins de Toulouse foi publicado 
por R. Favreau, B. Leplant e J. Michaud, 
Corp11s des inscriptions de la Fra11ce 
111édiévale, vol. 7 :22 (París: 
CNRS-Centre d 'Etudes Supérieures 
de Civilisation Médiévale, 1982), cat. 47. 
Velaquí o contido da inscrición: «JVfunio 
ho111111e illustre par ses mreurs, estimé 
en son rang / ii bon droit plut ii Dieu, 
fui qui n'eut pour lui-méme a11c1111e 
complaisance. / Il ne /ut pas impu1;· 
ta11t qu'il vécut, il véc11t da ns la probité. / 
Et parce qu'il /111 pour lui-méme sans 
complaisance, il occupa le premier ra11g. : 
Prodigue e11vers tow; il possédait t111 

arde11t a111011r de la divi11ité. / Il gft en ce 
tombeau, connu par cette épitaphe. / Il 
quilla ce monde a11111ois d'octobre, le 
quinzieme jour : Des calendes [1 7 
septembre] selon ce que je crois.» 

gran cantidade de obras na rexión -dende Saint-Salvy de Albi ata a colexiata 

de Saint-Gaudens- e no Norte de España -dende Loarre ata Compostela-. 

Non hai nada igual na figuración humana: teremos que esperará intervención 

de Gilduin na mesa de altar, é dicir, aos anos 1095-1096, para que se teñan en 

conta modelos bizantinos ou de finais da Idade Antiga. Aprovéitanse pola súa 

iconografía -Caelus ou a ascensión guiada por grifóns-, fan referencia a un 

sistema de composición tirado de frontóns de sarcófagos e infiren trazos 

estilísticos. Non obstante, hai que agardar os catro relevos -anxos e 

«apóstolos»-, contemporáneos de Gilduin, pero dun escultor distinto, para 

que a estatuaria antiga co recurso ao togatus se converta nunha referencia real, 

ao mesmo tempo que se adopta a representación humana a tamaño case natural. 

Estas obras, así como as de Gilduin, están talladas en mármore, material que así 

se realza: trátase da aparición dun novo oficio, e de feíto , entre os relevos de 

Gilduin e os outros tamén se aprecian progresos no pulido, que acada a perfección 

plena na Porte Miegeville. 

Os modelos antigos son tan patentes na Porte Miegeville coma no pórtico 

occidental, e son proba dunha gran variedade de fontes . O estilo dos novos 

pastores da ménsula do lintel non deixa de evocar certa figuración antiga33
, 

e os seus pés calzados e espidos son unha referencia aos antigos monosandaloi. 

É efectivamente un deus río, coa súa postura característica, -aínda que vertical 

neste caso, o que aparece no xardín do Paraíso. O Sol, coa súa melena ardente 

e os seus dentes visibles, mostra do incisivo calor; a esfinxe ou o sátiro do pórtico 

occidental. .. Pero aínda máis, nos alicerces destes programas iconográficos 

aséntase unha cultura patrística que bebe das mellares fontes: Agostiño, Xerome, 

Ireneo de Lyon, Eusebio de Cesarea ou Pseudo-Crisóstomo. 

A idea de colocar un tímpano enriba da porta era típico da época: ata que 

se demostre o contrario, o do pórtico occidental de Jaca ou o de Charlieu e.stán 

datados nos anos 1100. Se, como eremos poder demostrar, os dous pórticos da 

nave de Saint-Sernin son anteriores aos do transepto de Compostela, haberá que 

renunciar a ver nos primeiros unha sorte de perfeccionamento de ensaios máis ou 

menos torpes experimentados na Porta de Praterías. A coherencia da montaxe 

da Porte Miegeville débese, ademais de a esculturas extraordinarias feítas in situ, 

a un pensamento ben reflexionado, de gran carga intelectual e alcance didáctico e, 

por conseguinte, moi claramente expresado. O papel dos P.romotores é, daquela, 

crucial na propia definición dos devanditos programas. Algúns nomes de cóengos 

de Saint-Sernin son coñecidos por esta época porque aparecen no Cartulario, pero 

non se lles atribúe ningunha actividade intelectual específica -non hai, por 

exemplo, ningunha referencia a un scriptorium-. Non obstante, o epitafio de 

Munio, preboste nos anos 1100-1102, deixa ver, grazas ao carácter ampuloso 

d.a fórmula, a forma dos versos -catro suntuosos dísticos elexíaco's leoninos-

e o xogo gráfico das letras, un culteranismo e unha busca de efectos únicos en 

Toulouse durante aqueles anos: hai que ver aí un dos escasísimos índices do nivel 

cultural deste medio eclesiástico34
• Estes clérigos sitúanse-seguindo a liña lóxica da 

Reforma Gregoriana, que non soamente aproban, senón que impulsan, tal e como 
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demostra, entre outras, a afirmación da Igrexa na Porte Miegeville . Esta volta ao 

espírito e ás normas da Igrexa primitiva consistía sobre todo na recuperación de 

programas e esquemas iconográficos paleocristiáns, como ben demostrou Hélene 

Touber35 e, neste sentido, a arte de Sain't-Sernin é verdadeiramente unha «arte 

dirixida». Cómpre salientar, por fin, que a dirección que tomou a escultura de 

Saint-Sernin non tivo unha verdadeira continuación en Toulouse: os capiteis do 

claustro, posteriores, abandonan as direccións iconográficas precedentes a pral 

dunha arte máis «severa», que renuncia practicamente á figuración humana. 

A orientación ofrecida, nos anos posteriores á execución da Porte Miegeville, por 

Gilabertus en Saint-Étienne dálles as costas deliberadamente aos modelos antigos 

e renuncia á escultura en mármore a favor dun carácter máis humanista, máis en 

consonancia co desenvolvemento da sociedade cortesá contemporánea. 
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grégorienne et iconographie (París: Cerf, 
1990). 



José Luis Senra Gabriel 

y Galán 

1 Esta crítica xa fo i realizada por 
especialistas como J. Evans, The 
Ro111anesq11e Architecture o/ the Order 
o/ Cl1111y (Cambridge: Camb ridge 
University P ress, 1938), p. 14 , n. 2. 

A arte do Camiño de Santiago e Cluny 

A 
o longo do século pasado, a idea de que a abadía borgoñona de Cluny exercera 

un moi activo patrocinio das peregrinacións a Santiago de Compostela tivo 

unha moi considerable difusión. E por extensión, a responsabilidade activa 

de que o estilo románico se expandiu a partir desta traxectoria. Sobre tal idea 

gravitaron boa parte dos estudos que acometeron a chamada arte románica no 

Camiño de Santiago e que fixeron de Cluny o responsable da patente de estilo. 

Cluny estaría profundamente implicado no desenvolvemento da peregrinación 

a través da súa rede de priorados, que no seu apoxeo, durante o goberno do abade 

Hugo (1049-1109), acadou case mil douscentos establecementos suxeitos á súa 

xurisdición. Mediante estas franquías a abadía captaba boa parte dos recursos 

económicos que nutrían as súas arcas e a partir de aquí exerceu unha interesada 

tutela e a consecuente publicidade sobre a rendibilidade espiritual da peregrinación. 

Na Península Ibérica a influencia desta idea tivo unha importante cota do seu éxito 

a partir da recuperación das ideas decimonónicas do historiador alemán Ernst 

Sackur (1862-1901) a propósito do padroado exercido por Cluny sobre o fenómeno 

pleno-medieval das peregrinacións. E a isto engádeselle a consideración por parte do 

tamén moi influente filólogo Joseph Bédier (1864-1938) de que o Liber Sancti ]acobi 

era unha obra de propaganda cluniacense. Mediado o século pasado, tales ideas 

foron relanzadas e aplicadas ao caso hispano polo historiador da arte alemán 

Werner Weisbach (1873-1953) e polo filólogo español Américo Castro (1885-1972). 

A tradución da puntual investigación de Weisbach sobre a arte románica -era un 

especialista en arte barroca- a partir da influencia de Cluny sobre a arte occidental 

contribuíu a que esta idea, evidentemente un tanto afastada da realidade, fose 

martelada con insistencia ahonda para que calase con profundidade e se fixese 

un estereotipo de manual. 

Son moitos os elementos que permiten relativizar un tanto esta pretensión: 

Cluny só tivo dous grandes priorados no Camiño de Santiago -San Zoilo de Carrión 

(Palencia) e Santa María de Nájera (La Rioja)- e nin un nin outro son mencionados 

no Liber Santi]acobi1
• Como tampouco unha das grandes institucións do Mediodía 

francés suxeitas a Cluny: a abadía de Saint-Martial de Limoges situada nunha das 

grandes rutas a Compostela, a via lemovicensis. En paralelo a motivos devocionais, 

as dúas institucións hispanas perfiláronse dende a súa mesma fundación na primeira 

metade do século XI a partir de importantes principios xeopolíticos. E como veremos, 

estes ían manterse coa súa suxeición á Ecclesia cluniacensis. Dende hai tempo 
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insistiuse en que os intereses de Cluny sobre a Península Ibérica se fundamentaron 

en facer dependente a monarquía de León-Castela das súas capacidades diplomáticas. 

A proximidade a unha curia papal que se nutría de monxes cluniacenses facía que 

a mediación respecto das esixentes demandas de Roma sobre a península cobrase 

unha especial importancia. Dende o pontificado de Gregario VII, as pretensións 

universalistas sobre os reinos hispanos forzaron a Afonso VI (1072-1109) a derrogar 

o rito visigodo e asumir o romano. Sabemos a través da documentación que a 

secuencia <leste proceso tivo picos de tensión a partir das vacilacións do monarca á 

hora de implantar a reforma. E foi na recondución do diálogo entre as dúas partes 

onde o abade Hugo de Cluny tivo un papel considerable. 

Esta folgada capacidade mediadora é a que no plano espiritual produciu 

a metáfora que asemellaba os monxes de Cluny con anxos. O éxito da arde 

cluniacense afundía os seus alicerces na súa autoproclamada excelencia como eficaz 

intermediaria entre o ceo e a terra. Mediado o século XI o monxe cluniacense J otsald 

relataba na súa haxiografía do abade Odilo (Vita Sancti Odilonis) a existencia dun 

lugar indefinido -precedente da idea de Purgatorio- no que algunhas almas 

penaban polos seus pecados namentres que os rezos cluniacenses posibilitaban 

a súa liberación e ·a seu acceso ao Paraíso2
. F oí precisamente durante o goberno na 

abadía de Odilo (994-1049) cando a espiritualidade cluniacense acadou a súa máis 

depurada expresión a través da conmemoración do día de defuntos (2 de novembro). 

Tal garantía de eficacia fixo de Cluny un modelo de prestixio apoiado de maneira 

cada vez máis entusiasta pola aristocracia europea e algunhas monarquías durante 

o século XI e primeira metade do XII, período do seu máximo desenvolvemento . . 
No que se refire ao caso hispano, diferentes textos e narracións cluniacenses máis 

serodios afanáronse en salientar as capacidades da oración dos monxes quer para 

liberar a Afonso VI da prisión á que fara condenado polo seu irmán Sancho (Vita 

Sancti H ugonis, de Gilo, ca. 1120), quer para sacalo dos tormentos dos que foi 

obxecto tras a súa marte por mor dos seus moitos pecados (De Miraculis Libri Duo, 

de Pedro o Venerable, ca. 1142). 

Entre 1055-1065 adóitase establecer o período en que o reí Fernando I de 

León-Castela (1037-1065) adquiriu un vínculo con Cluny a partir da entrega anual de 

mil pezas de ouro. Discútese se esta fraternidade tivo implicacións hereditarias: isto é 

se os seus sucesores estiveron suxeitos a ese vínculo. O certo é que en 1077 o seu Hilo 
Afonso VI duplicou este censo que só a irrupción dos almorábides en al-Andalus n 

_ D. fogna-Pr,1t, ~ nmm d<11 -b 
ximp;:uihñlia • ,. t:;n_~ ~ ~:fo1~ -~~ 
ran ~m>,}, ~11 ~ .. ~J.-CA1 .. lllii~.¡¡¡¡1{.ff, JR.rd/11,jjt&fl 
rd/ ill/.lff/l/.ir-rl! r¡¡lf.¡//Q!Jt¡r,· rk /('r¡¡m 1m1// ((ll"ll.¡¡r¡?r¡;: 

l?>irc«WZ.1, ~~~' ¡pi.;pi.. ~~-



conseguinte suspensión do réxime de parias sobre os reinos de taifas -fonte 

fundamental dos recursos afonsinos-, conseguiu que o pagamento deixase de 

facerse efectivo. É dabondo sabido que boa parte desta xenerosa entrega foi 

empregada polo abade Hugo de Semur (1049-1109) no financiamento da nova e 

grande igrexa que coñecemos como Cluny III, proxecto que hipotecou as rendas 

da institución durante case medio século (ca. 1088-1130). A continuidade desta 

carga fiscal por parte da súa filia e herdeira Urraca e do seu neto Afonso VII foi 

circunstancial e non se materializou en moedas senón na doazón de mosteiros e 

propiedades. 

Alén das doazóns en metálico de Afonso VI, a contrapartida que atopou Cluny 

no reino de Leóri-Castela foi a obtención dunha importante rede de priorados cos 

seus consecuentes señoríos territoriais, algúns situados en zonas cun pasado tan 

sensible para o status qua dos reinos de León, Castela e Navarra coma a Terra de 

Campos e La Rioja. En 1072 era asasinado ante os muros de Zamora o reí Sancho II 

de Castela, irmán de Afonso VI, e só un ano despois este último entregaba a Cluny 

o primeiro gran mosteiro de patrimonio rexio: San Isidoro de Dueñas. A súa 

localización na fronteira de León con Castela, área de tradicional pugna entre os dous 

reinos, convertíao nun importante baluarte estratéxico. Este proceso acadaba a súa 

plenitude coa implicación da alta nobreza nos designios reais: en 1076 a poderosa 

familia Beni-Gómez <loaba o mosteiro de San Zoilo de Carrión, tamén en plena liña 

fronteiriza con Castela. Este mesmo escenario produciuse anos máis tarde cando, 

tras tomar La Rioja, territorio en tradicional pugna entre Castela e Pamplona, 

aproveitando o baleiro de poder por rexicidio acontecido no reino de Navarra 

(1076), Afonso VI entregaba o poderoso mosteiro real de Santa María de Nájera 

(1079). Tamén neste caso consignábase un beneficio recíproco, posto que Afonso 

implicaba na integridade castelá-leonesa do territorio recentemente absorbido ao 

abade Hugo de Cluny. Este tres mosteiros, redefinidos en priorados, constitu~ron, 

ata finais da Idade Media, as tres principais dependencias da abadía borgoñona na 

Península Ibérica. 

¿ Unha arquitectura cluniacense? 

D 
urante unhas décadas, e seguindo o ronsel dos estudos centrados na 

arquitectura dos mosteiros cistercienses tendentes a considerar as 

manifestacións desta orde suxeitas a unhas directric:es de proxección e 

estética moi concretas, considerouse que, ao seren debidas a unha reacción contra o 

modelo cluniacense, este podería ter á súa vez unhas coordenadas específicas. Pero a 

arquitectura emanada de Cluny, complexa de estruturas, suntuosa na súa decoración 

e de iconografía calidoscópica, non era obviamente patrimonio exclusivo cluniacense. 

Certo é que a abadía contribuíu con eficacia que non admite parangón á difusión dun 

modelo de sensibilidade monástica que puxo un singular acento na liturxia e no 

oficio divino. Mais aínda que a arquitectura dos establecementos suxeitos á orde 

estaba rexida por un común ordenamento das diversas dependencias este patrón 

non era exclusivo dos monxes de Cluny. Tampouco os deseños dos templos estaban 

subordinados a un estrito regulamento. Os localismos, é dicir, as liñas 
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arquitectónicas-ornamentais que triunfaban neste ou nestoutro territorio eran as que 

se apropiaban da estrutura construída no priorado que anovaba os seus edificios. Por 

iso, máis que dunha arquitectura cluniacense habería que falar dunha sensibilidade 

cluniacense a partir da énfase litúrxica que en maior ou menor medida se aprecia nos 

diferentes priorados, sexa cal sexa a súa particular xeografía. 

Aínda que perdemos a igrexa de San Pedro el Viejo, coñecida pola 

arqueoloxía como Cluny II (ca. 980-1035) , sabemos que nas súas liñas fundamentais 

a configuración final deste edificio se levou a cabo na década dos anos trinta do século XI. 

Nese momento, unha estrutura previa caracterizada polo gran desenvolvemento da 

súa cabeceira a partir da proliferación de ábsidas foi dotada dun segundo polo 
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litúrxico coa inclusión dun gran bloque anexo á súa fronte occidental. Definido polos 

monxes co termo de «galilea», tratábase dun espazo de evocación que puña unha 

singular énfase na conmemoración da marte e a resurrección de Cristo. Como espazo 

simbólico do tránsito da Marte á Vida Eterna adoptaba o nominal topográfico co 

que Cristo identificara o lugar no que se había reunir cos seus apóstolos tras a 

Resurrección: a Terra de Galilea por extensión, o Monte das Oliveiras en particular, 

dende onde había ascender ao Ceo (Mt. 26, 32; 28, 7-16). A configuración 

arquitectónica dun nivel terreal e un elevado, intermedio na elevación espiritual 

e a superación da marte, e ao que se accedía mediante escaleiras convertíase nunha 

metáfora da esencia da mensaxe cristiá. Como un exercicio máis de aplicación sobre 

a Vita Apostolica, esta esfera espacial era transitada polos monxes a través das 

procesións litúrxicas nun itinerario elevado focalizado na área occidental do templo; 

zona, é preciso lembralo, tradicionalmente asociada ao escatolóxico: na noción sacra 

do espazo tratábase da área do crepúsculo. A conmemoración do misterio da 

Resurrección de Cristo deu como resultado este específico espazo arquitectónico. 

Pala súa banda, a presenza de torres e a especial atracción do mundo cluniacense 

pala conmemoración do arcanxo Miguel conduciron a que algunhas destas estruturas 

incorporasen pequenas capelas no alto dedicadas ao xefe da milicia celeste no 

Apocalipse. De orixe carolinxia, a presenza dun culto aos arcanxos, con prefereñcia 

a San Miguel, estaba fortemente arraigado na liturxia cluniacense: tanto no oficio de 

defuntos no que cobraban un protagonismo considerable coma durante o Sábado 

Santo, ou sobre todo nas ladaíñas da vixilia de Pentecostes3
. A través da 

documentación litúrxica que conservamos sabemos que cada 29 de setembro a festa 

de San Miguel constituía unha das celebracións de maior importancia4
• A habilitación 

de altares, preferentemente dispostos no alto, foi polo tanto unha invariable que 

atopou singular acomodo nos pisos altos <lestes espazos occidentais denominados 

galileas. Na segunda igrexa de Cluny, lamentablemente desaparecida, case cori toda 

seguridade a súa galilea atopábase aínda operativa no curso dos traballos do gran 

terceiro templo da abadía (ca. 1088-1130). Dende a demolición da nave de Cluny II 

para a construción. do claustro do novo templo (ca. 1120), a galilea quedou comunicada 

co grande edificio a través dun corredor, aínda que descoñecemos se aínda mantivo 

a súa operatividade litúrxica ou foi reconfigurada cun novo contido. O certo é que 

cando en 113 O se inaugurou a grande igrexa, esta contaba con tres altares no alto 

dedicados aos arcanxos Miguel -sobre a portada occidental:--, Gabriel -na torre 

do brazo meridional do gran transepto- e Rafael -probablemente na torre 

setentrional do gran transepto-5. 

O impacto da segunda igrexa de Cluny 

D 
ende a súa inauguración ata o seu parcial derrubamento, a segunda igrexa 

de Cluny tivo unha lonxevidade de século e medio (ca . 980-1120). Os 

seus últimos trinta anos foron de coexistencia co proceso de construción 

da grande igrexa que habería de substituíla. O edificio quedara obsoleto se 

consideramos o forte incremento de monxes que habitabán na abadía: dos 

aproximadamente setenta no ano 1000 pasouse a trescentos no momento de morrer 
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o abade Hugo de Semur en 1109. A iso engadámoslle o elevado número de monxes 

ordenados e polo tanto prestos para a celebración litúrxica: él.e resultas, e tendo en 

conta a prescrición que prohibía celebrar máis dunha misa sobre un mesmo altar na 

mesma xornada, xunto á celebración de misas privadas, o número de aras resultaba 

totalmente insuficiente. Pero alén desta inadecuación que chegou co abadiado de 

Hugo, hai un feíto incuestionable, e é que Cluny II tivo unh~s cotas de influencia 

moito máis notables que a inabarcable e prolixa en altares Cluny III. A segunda 

igrexa foi a primeira grande edificación dos monxes cluniacenses e a súa actividade 

litúrxica coincidiu co período de máxima expansión da orde. Pódese dicir que 

constituíu un modelo a seguir, tanto a partir da súa complexa cabeceira, que para 

efectos das esixencias litúrxicas estaba constituída por un marcado transepto sobre 

o que se habilitou unha batería de ábsidas, coma, e sobre todo, a partir do seu 

bloque occidental, elemento este que case se podería considerar clave do ser 

cluniacense. Podíanse dar cabeceiras máis ou menos complexas, en maior ou menor 

medida suxeitas ás directrices de Cluny, pero tamén outras que optaban polo 

prototipo máis simple: as tres ábsidas sen transepto marcado en planta. Con todo, 

a presenza de fachadas occidentais elaboradas apréciase na maior parte dos templos 

suxeitos á orde. 

O comezo das relacións institucionais con Cluny por parte da monarquía 

hispana a mediados do século XI fixo que algúns especialistas buscasen no patrimonio 

románico español dese período algún eco temperán de Cluny II. O resultado foi 

negativo. E non só pola errónea datación de moitos edificios establecida cunha 

precocidade neste momento indefendible por excesiva. Os grandes mosteiros 

sensibles de asumir algunha solución arquitectónica da igrexa borgoñona a partir 

da súa reforma, que non subordinación cluniacense, non presentaban reflexo ningún, 

ben por responder o conservado a parámetros autóctonos -San Juan de la Peña, 

reformado en 1028-, ben por estar demasiado alterados por intervencións 

posteriores -San Salvador de Oña, reformado en 1033-. Pero o máis probable 

é que a intervención reformista se limitase á imposición das específicas pautas de 

interpretación cluniacense da Regra de San Bieito, é dicir, que poñían singular énfase 

no oficio monástico e na liturxia. Aínda sendo unha pegada tenue, que quizais non 

perdurase moito máis alá do momento de poñerse en marcha, o certo é que 
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concretamente en Oña, entre as celebracións hispánicas conmemorábanse algunhas 

outras estritamente cluniacenses: o óbito do abade Maieul (992) ou o traslado das 

reliquias do papa San Marcelo a Cluny -unha das ábsidas da segunda igrexa de 

Cluny atopábase baixo esa advocación-, entre outras6
• Pensar que isa trouxo 

consigo unha resposta arquitectónica resulta pouco probable en función dos restos 

que conservamos -a sinxela e convencional cabeceira da igrexa de Leire, por 

exemplo- e da forte inercia das construcións autóctonas ao longo da maior parte 

do século XI. 

Coa información que ternos a día de hoxe é posible afirmar que o impacto 

arquitectónico de Cluny sobre as igrexas tardaría varias décadas en chegar. De feíto, 

non ternos evidencias para datalo con anterioridade ao último cuarto dese século. 

Só cando se consigna a subordinación de mosteiros de tradición hispana á abadía de 

Cluny durante o reinado de Afonso VI podemos realmente falar dun tenninus post 

quem para recepción da sensibilidade cluniacense en espazos singulares: basicamente 

as fachadas occidentais. E as máis interesantes solucións cristalizaron nos xa referidos 

tres grandes priorados -Dueñas, Nájera e San Zoilo- unha vez que, contra o ano 

1100, os novas monxes estiveron en condicións de substituír as edificacións herdadas. 

En relación con isa teñamos tainén en canta a planificación de claustros conforme á 

codificación beneditina, fenómeno que segundo se refire na Historia Compostellana, 

non se produciu antes das primeiras décadas do século XII7
• 

A partir dos restos medievais que se conservaron dos templos de Dueñas 

e de San Zoilo, cuxas estruturas románicas foron reaproveitadas en moi boa medida 

palas reformas modernas, pódese dicir que as igrexas das grandes dependencias 

cluniacenses na Península Ibérica se suxeitaron a estas coordenadas impostas dende 

a casa nai, que puñan especial énfase na elaboración dos cerramentos occidentais. 

O reflexo cluniacense da interacción de liturxia e espazos apréciase con claridade 

a partir da nítida elaboración de fachadas con pórtico e espazos no alto aos que se 

accedía a través das torres laterais de escaleira. Esta mesma preocupación e con 

semellante morfoloxía obsérvase na igrexa de San Martín de Frómista, institución 

monástica incorporada a Cluny en 1118. Como se dixo, nos tres casos as reformas 

de época moderna -Dueñas e San Zoilo- ou as restauracións decimonónicas 

-Frómista- arrasaron con boa parte das testemuñas arqueolóxicas, pero a través 

da análise comparada é posible trazar as directrices que uniron os tres proxectos. 

Directrices, é importante mencionalo, que non atopamos noutros conxuntos 

monásticos da mesma época alleos á suxeición institucional cluniacense que chegaron 

aos nasos días. É este contraste o que permite considerar a hipótese de que as 

institucións castelás-leonesas suxeitas a Cluny adoptaron un plano de igrexa que 

concretaba con singular énfase o modo específico en que debían definirse as fachadas 

occidentais para a súa plena explotación litúrxica. Cun maior grosor de paramentos 

que o resto do edificio, no interior do muro dispuxéronse corredores aos que se 

accedía a través das torres laterais. Así mesmo, houbo unha receptividade á xa 

referida conveniencia de habilitar altares elevados dedicados a San Miguel, vontade 

que se aprecia con nitidez na torre noroeste de San Zoilo, ha que aínda perdura unha 

pequena capela canonicamente orientada. 
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Cluny e Compostela 

O 
s vínculos entre Compostela e Cluny cobraron especial relevo a partir da 

promoción do monxe cluniacense Dalmacio como bispo da sé entre 1094 

e 1096. Mediada a súa curta lexislatura participou na consagración do altar 

dedicado ao apóstolo Santiago na cabeceira da terceira igrexa de Cluny, cerimonia 

á que debeu contribuír coa cesión dunha reliquia do Apóstolo. O breve tránsito 

de Dalmacio foi coincidente coa irrupción no escenario galego do conde Reimundo 

de Borgoña (t1107), xenro do monarca e protector do que sería o seu sucesor 

na sé apostólica, Diego Xelmírez8
. Durante estes anos debeu de producirse unha 

sensibilización cara a Cluny por parte de Xelmírez, así como a persuasión de que 

a abadía podía ser unha aliada de importancia para a inminente política expansiva 

á que ía someter o bispado9
. O talento político do bispo compostelán ampliou o 

señorío da súa sé, deulle amplitude europea e fixo do espazo catedralicio, igual 

que a propia abadía de Cluny, un espazo ecuménico no que se reunían reliquias 

de dimensión local e supranacional10
• Co concurso dundos máis destacados priores 

do territorio hispano, Esteban de San Zoilo de Carrión, eficaz enlace nos anos de 

disturbios que seguiron á morte de Afonso VI, foi a través da mediación do abade 

Pons (1109-1122) como obtivo doutro cluniacense, o papa Calisto II, a concesión 

do arcebispado (1120) 11
• 

Para ilustrar a importancia do peso litúrxico cluniacense no plano arquitectónico 

da catedral compostelá pódense apuntar diferentes exemplos, pero no contexto que nos 

interesa aquí analizar abonda un. Durante a súa estadía en Cluny no outono de 1105, 

camiño de Roma, Xelmírez obtivo o privilexio de celebrar a misa maior dedicada ao 

arcanxo Miguel-Historia Compostellana- probablemente na igrexa de Cluny II12
• 

Quizais sensibilizado por iso, só uns meses despois e coa fachada occidental da Catedral 

de Santiago aínda sen construír, como vimos, tradicional localización dos altares 
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13 Ibídem , I, 19, p. 45. «sursum in palacio 
aeclesiae tria a/tarta solent ene, magister 
q11or11111 esta/tare Sancti Michaelis 
arcangeli», en A. Stones, P. Gerson 
e]. Krochalis (eds.) , The Pilgrim's 
Cuide:(:! Critica! Edition, vol. 2:2 
(Turnhout: Harvey Miller, 1998) , pp. 78, 
210, n. 107. 

14 Ibídem, pp. 78-9. Sobre este asunto, v. 
S. Moraleja, «Notas para una revisión 
crítica de la obra de K.]. Conant», en 
Conant, J. K. , Arquitectura románica de 
la Catedral de Santiago de Compostela 
(Santiago de Compostela: 
COAG-Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, 1983), p. 231. 

15 M.-L. Thérel, «Pierre le Vénérable et la 
création iconographique au VII' siecle», 
Pierre Abélnrd-Pierre le \!énérable (París: 
CNRS-Centre nac ional de la recherche 
scientifique, 1975 ), pp. 734-8. 

16 Iconografía igualmente presente 
no tamén priorado cluniacense 
de Saint-Fortunat de Charlieu (Loire) , 
aínda que reducida a unha arquivolta 
da portada norte da igrexa (en. 1140). 

17 Unha excepción represéntaa o bloque 
occidental da igrexa abacial ele 
Saint-Denis (ca. 1135) , cuxas torres 
foron baleiraclas desprazanclo os seus 
respectivos accesos helicoidais ao grosor 
dos muros laterais, o que posibilitaba 
o triplo acceso ao interior do edificio. 

dedicados ao arcanxo, obispo compostelán dedicáballe un elevado a San Miguel nunha 

localización alternativa. Non sen intencionalidade simbólica, seguramente no extremo 

oriental da tribuna, sobre o acceso á Capela de O Salvador13
. 

Aínda se debate o estado en que se atopaba o cerramento occidental da catedral 

compostelá antes do óbito de Xelmírez (1140), xa que se nos atemos ao Libro V do 

Liber Sancti Jacobi, moi breve no seu relato descritivo sobre as dúas fachadas laterais, 

habería que pensar en que só estaba planificada na década dos trinta do século XII. 

Ademais, un parágrafo contiguo da mesma obra sinala: <<Sede ex his que dicimus afia 

sunt iam omnino adimpleta, aliaque adimplenda [Pero de todo o dito parte está 

completamente rematado e parte por rematar]»14
• Ao parecer, presentaba un acceso 

dobre e polo seu maior tamaño e superiores calidades escultóricas destacaba por riba 

das outras dúas. Estaba ornamentada coa Transfiguración, quizais dentro dun gran 

tímpano con parteluz, tema exótico na iconografía monumental, presente na liturxia 

hispana pero moi arraigado en Cluny baixo o abadiado de Pedro o Venerable 

-sermón De Transfiguratione Domini- que instituíu a festividade dende 113215
. 

O importante priorado da Charité-sur-Loire, dirixido por un dos discípulos do 

Venerable, compuxo unha das súas tres portadas occidentais con esta prefiguración 

da divindade de Cristo e signo precursor da gloria futura (ca. 1135)16
• A fachada 

compostelá probablemente respondía a un deseño diverxente á construída 

posteriormente baixo os auspicios do Mestre Mateo (post. 1168) no que á 

configuración de torres se refire. Cómpre ter presente que a maior parte dos edificios 

da primeira metade do século XII planificaban as torres occidentais cuadrangulares 

niveladas respecto dos muros de cerramento das naves, e non sobresaíndo por 

completo deles como se fixo na reforma mateana. O colapso dos accesos ás naves 

laterais por parte das torres producía un déficit de integración espacial respecto 

do corpo do edificio que de ningún modo aparece na solución adoptada no novo 

proxecto17
. Un edificio de tamaño medio cuxa construción avanzaba en paral~lo 

á catedral compostelá foi a Catedral de Pamplona. Concluída en 1127, ademais de 

recoller na súa ábsida central a forma poligonal das absidiolas compostelás -Santa Fe 

e Santo André- presentaba unha única portada occidental dobre enmarcada por 

torres aliñadas coas naves laterais, solución máis conservadora que puidese absorber, 

seica parcialmente, o inacabado proxecto de cerramento occidental xelmiriano. Ambas 

as edificacións, co denominador común das fachadas occidentais torreadas, recollían 

formulacións completamente alleas á tradición local e, xunto. aos máis pequenos 

templos priorais hispanos suxeitos a Cluny, dominaban a paisaxe monumental do 

Noroeste cristián da península da primeira metade do século XII. 

A expansión da escultura borgoñona 

T 
ras décadas dominadas na súa maior parte por unha estilística escultórica 

. emanada da área de Aragón, Gascuña e o Languedoc, nos últimos anos de 

vida do arcebispo Xelmírez constátase no Noroeste da Península Ibérica a 

presenza de escultores procedentes de territorio borgoñón. Este éxodo de man de 

obra dende territorio cluniacense debe ser comprendido á partir da finalización da 

maior parte das grandes edificacións ou da interrupción dos traballos por falta de 

258 



liquidez económica. Isto último é o que se constata na igrexa de Cluny III, o fastoso 

grande edificio solemnemente posto en funcionamento en 1130 tras a dedicación , 

realizada polo papa Inocencio II. Os traballos continuaron uns anos co gran nártice 

ata que o abade Pedro o Venerable (1122-1156), ante unha situación financeira 

exhausta, decidiu a súa paralización. Algúns dos artesáns buscaron novos mercados 

de traballo e desprazáronse á Península Ibérica. Polo momento non nos consta a 

presenza de ningún deles na ruta xacobea e si na periferia; como nalgunha ocasión 

foi posto de manifesto, un exemplo máis de que as rutas de peregrinación tiñan tanta 

importancia coma a ruta dos monxes18
. Concretamente rexístrase esta pesenza 

nalgunhas das máis puxantes institucións monásticas: non moito despois de 113 8 

na cabeceira da igrexa de Santa María de Estíbaliz (Álava), institución autónoma e a 

partir daquela suxeita ao priorado cluniacense de Santa María de Nájera (La Rioja). 

Así mesmo en 1141 atopamos a presenza de escultores de formación borgoñona, 

particularmente próximos ao taller do nártice de Cluny, traballando no refectorio 

do mosteiro de Oña (Burgos) , reformado un século antes polo beneditinismo 

cluniacense: unha arcada atopada na fronte oriental da dependencia permite trazar 

esta filiación estilística. Finalmente, en 1142, o reí Afonso VII atopábase en 

Salamanca co abade Pedro o Venerable, de viaxe á Península ·en busca de apoio 

financeiro, e facíalle entrega do mosteiro de San Pedro de Cardeña (Burgos). Ante 

a resistencia da comunidade autóctona hispana a aceptar a suxeición a Cluny, a 

estadía dos monxes cluniacenses foi efémera, pero a conservación de parte do 

claustro románico deste mosteiro permite aboar unha filiación borgoñona inequívoca: 

os capiteis da arcada e os do acceso á sala capitular atopan semellanzas moi estreitas 

cos modelos do taller que, cunha notable contención figurativa, traballou na zona 

oriental da igrexa do priorado cluniacense de Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), 

tamén presente nalgunhas das vivendas románicas do burgo de Cluny19
. 

Pouco máis de dúas décadas máis tarde, a finais dos anos sesenta do século XII 

e coa referida dirección de Mateo, a propia Catedral de Santiago acolleu escultores 

desta procedencia. A cripta occidental que sustenta o Pórtico da Gloria -chamada 

catedral vella-, presenta unha ornamentación escultórica estritamente subordinada 

aos parámetros borgoñóns a través da especulación plástica coas follas de acanto. 

Esta última fase da catedral compostelá coincidía co devalar da orde cluniacense, 

cuxo status na Península Ibérica estivo en moi boa medida suxeito ao variable talento 

xestor dos priores do seus tres grandes establecementos. Pero para daquela, a época 

de Xelmírez era xa un eco perdido no tempo. Tempo que mesmo acabou por disolver 

a memoria funeraria dun arcebispo que, coma se dende a súa infinita sagacidade 

o intuíse, rexistrou o seu longo epitafio co legado da Historia Compostellana. 
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18 S. Moraleja, «Cluny et les débuts 
de la sculp ture romane en Espagne», 
en Le gouvernement d'Hugues de Semur 
a Cluny (Macan: Protat Freres , 1990) , 
p. 407. 

19 J. L. Senra, «L'in fluence clunisienne 
sur la sculpture castillane du milieu 
du l'.'U ' siecle: San Salvador de O ña 
et San Ped ro de Cardeña», Bulletin 
Monumental, 153 (París: 1995) , 
pp. 267- 92. 



Francisco Prado-Vilar 

1 Para o Ul ises de Dante, véxase E . Bloch, 
«Üdysseus did not Die in Ithaca», en 
G. Steiner e H. Fagles (eds.) , Homer 
(Englewood Cli ffs: P rentice Hall, 1962), 
pp. 81-5 . P. H. D amon, «D ante's 
Ulysses and the Mythic T rndition», en 
\Y/. Matthews (ed.) , Medieval Secular 
Literature. Four Essays (Berkeley: 
Unive rsity of Cali fo rnia P ress, 1965), 
pp. 25-45 . J. F reccero, «D ante's Ulysses: 
From E pic to Novel>>, en Dante: The 
Poetics o/Co11versio11 (Camb ridge: 
Harvard Univers ity P ress , 1986), pp. 
136-51. P . Boitnn i, La sombra de Ulises. 
l111áge11es de 1111 mito e11 la literatura 
occidental (Barcelona: Ediciones 
Península , 2001). A. Deyermond, «El 
Alejandro medieval, el Ulises de Dante 
y la bt'.1squeda de las Antípodas», en R. 
Beltrán (ecl .), 1\1/aravil!as, peregri11acio11es 
y utopías: litemtum de viajes e11 el 1111111do 
ro111fí11ico (Valencia: Unive rsirat de 
Valencia, 2002) , pp. 15- 32. 

Nostos: Ulises, Compostela e 
a ineluctable modalidade do visible 

Nin o agarimo dun fillo, nin a piedade dun pai xa vello, nin o rendido amor que a 

Penélope debía f acer Jeliz, vencer puideron en min as ansias de coñecer o mundo 

e os vicios e as virtudes dos homes, e lanceime mar a fó ra cunha nave soa e os poucos 

compañeiros que non me abandonaran. Dunha e doutra beira contemplei ao cabo 

a España, deica Marrocos e a illa dos sardos, e mais as outras que aquel mar derredor 

baña. Vellos e lentos tornaramos xa os compañeiros cando alcanzamos a estreita foz onde 

H ércules chantou os seus avisos para escudir que o home alén se aventurase. Sevilla 

deixei á man dereita, Ceuta xa quedara da outra banda. «Ouh, irmáns!», exclamez; 

«que su/rindo cen mil perigos chegastes a occidente, a esta pequeniña vixilia dos nasos 

sentidos que nos queda, non queirades negar a experiencia de zr tras o Sol, cara ao 

mundo sen xente. Considerade a vasa natureza: non /astes creados para vivir como 

bestas, senón para procurar virtude e coñecemento». Aos meus compañeiros tanto 

degoro dez; con esta breve arenga, de continuaren o camiño, que con grande es/orzo 

apenas podía contelos,- e, volta a nasa popa cara ao amencer, dos remos /ixemos 

ás para tan tolo voo. 

Dante, Inferno, XXVI, 94-126 

D 
e entre as sombras que saen ao encontro de Dante e Virxilio na súa travesía 

polas rexións máis fondas do Inferno, cobra especial importancia o célebre 

Ulises, quen, envolto nunha columna trémula de lume, purga eternamente 

os seus pecados no círculo reservado aos faisos conselleiros. Ao se topar cos 

visitantes, o heroe relata as tráxicas circunstancias da súa derradeira viaxe na que, 

navegando alén das columnas de Hércules cara aos confíns occidentais do mundo 

coñecido, feneceu con toda a súatripulación ao «pecharse o mar sobre nosoutros»1
. 

Se as famos as artimañas de Ulises para propiciar a vitoria grega na Guerra de Troia 

determinaron a súa condena no universo de Dante, o malfadado desenlace da súa 

viaxe post-homérica convídanos a supoñer que a súa morte se podería entender 

como un castigo divino pola hubris dunha curiosidade sen medida. Ao poñer na 

boca de Ulises tan fervorosa exhortación para procurar o coñecemento traspasando 

os límites marcados polo Creador, e co uso da metáfora de trocar os remos en ás 

co fin de emprender un voo temerario, Dante traza unha nefasta xenealoxía moral 

para as súas fazañas , encadeándoas coas de Adán e mais Ícaro. Aínda que o lugar 

salientable que ocupa Ulises na Divina Comedia é testemuño fiel da súa subsistencia 

no imaxinario medieval, a súa caracterización in malo contrasta coa que se 
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desprende da maior parte do corpus literario da Idade Media, onde, retomando 

unha tradición alegórica iniciada na antigüidade, se presenta como exemplo 

paradigmático de virtude e sabedoría. 

Xa en época clásica grega autores de diversas escalas filosóficas, especialmente 

no ámbito do estoicismo e o gnosticismo, exaltaran a Ulises como modelo ascético de 

perseveranza ante os infortunios da vida, interpretando o seu periplo marítimo como 

unha metáfora do exilio tortuoso do espírito no mundo da materia, onde este era 

asaltado por toda clase de vicios e tentacións aos que lle cumpriría sobrepoñerse para 

poder regresar finalmente á súa patria celestial2
• Autores do helenismo cristián como 

Clemente de Alexandría retomaron estas ideas vendo na traxectoria seguida por Ulises, 

dende a avesía terra dos cimerios, pasando polos perigos da illa das sereas, ata chegar 

á súa terra nativa bañada polo Sol, unha imaxe da epopea do cristián a través das tebras 

e tribulacións deste mundo ata alcanzar a luz eterna do Lagos que todo o ilumina. 

A potencialidade simbólica dos acontecementos e personaxes da Odisea tampouco lles 

pasaría desapercibida a autores contemporáneos latinos, coma Hipólito de Roma, quen, 

a principios do século III, ha desenvolver unha interpretación cristolóxica do episodio 

da illa das sereas no marco dos seus ataques contra as herexías: 

«As ensinanzas dos herexes aseméllanse a un mar axitado pola violencia dos ventos. 

Os oíntes deberían daquela deixalas de lado para iren á procura do porto ben abeirado, 

posto que se trata dun mar inzado de monstros e perigoso, como pode selo, por 

exemplo, o mar de Sicilia, no que se colocan seres fabulosos, o Cíclope, Caribdis, 

Escila e a montaña das sereas. Ulises [ ... ] atravesou este mar devolvéndolles 

arteiramente a estes seres irascibles a moeda da súa astucia. As sereas, en particular, 

engaiolábanos cos seus cantos melodiosos e tentaban atraelos coas súas voces 

agradables. Sabéndoo, Ulises, segundo din, tapou con cera os oídos dos seus 

compañeiros e el mesmo fíxose atar ao mastro; <leste xeito pasou sen perigo xunto 

ás sereas sen deixar de escoitar os seus cantos. Aconséllolles aos lectores que fagan o 

mesmo: por mor da súa debilidade deben tapar os oídos para atravesar as ensinanzas 

das herexías, sen escoitar as palabras afagadoras que, coma o canto harmonioso das 

sereas, poderían facilmente seducilos; ou ben que se aten ao madeiro de Cristo, 

escoitándoo con fe, para non se deixar turbar e, pondo a súa confianza Naquel a quen 

están fortemente atados, permanezan de pé, rectos e firmes»3
. 

Serán os sermóns doutras figuras claves da patrística coma San Xerome e Santo 

Ambrosio, pasando por mitógrafos coma Fulxencio -quen traza a etimoloxfa do 

2 Para a tradición alegórica de Ulises 
nas escalas neoplatónicas e no ámbito 
cristiano, v. R Lamberton, Homer the 
Theologian. Neoplatonist Allegorical 
Readi11g ami the Growtb o/ tbe Epic 
Tradition (Berkeley: Universiry of 
California Press, 1986). H. Rahner, 
lvlitos griegoJ e11 i11!erpretació11 cri:rfiaua 
(Barcelona: H erder, 2003). 

3 «Refutación de codas las herejfoS», en 
Hipólito dC Roma, Los gpós1i1:m; 11 
(Madrid: Gredos, 2002), p. 179. Pfilll u 
represe.nmción do episodio de lDLis-c e 
as serem; en s::.m::ófogos pugJa~s e. erisniJm; 
da époc,l de. Hiaiófüo de. Rom~~, ,-e.--:= 
J. \'\l'ilpert, 1 r.r&m/1J1t;i ((llW/iif/,/t~i @'!Wd~~ 
3 ~ols. (Rom~a: .folíltiifiicio iís~ilm~o 
di m·diw!Qgkn wslli<11ij <11, ll']J~~~~ .. 
~- t.'Qmx.-cll«.\ «Qoo~At~ :;,l'illllilir&k:s 
fo1~&<11i~ts <fo n'li<0·~?l~<i!Ji1Íi>línlli;: !hi1Úilil1 .. 
t<0: x~ <.ikc: l(M.¡_11:¡,lk!., IUJij_si!.W: ~ I~ Sii1¡'6;~;,,, 
JR((J/%((! dll(_ft rllflt.dk-'t @'lltifl.11111.tl-'t, ~<WI. .JJ(Q,, Ji 
~~: ]~,¡¡~- l[)>I~. q;,'$-,2J3.\. 



De Consolatione Philosophiae 
[Ms T-Iunter 279 (u.5.19), f 45v] 
Boecio 
Ca.1120- 1140 
University of Glasgow 

Divina Commedi a [Ms Holkham 
mise. 48, p. 40] 
Dante J) lighieri 
Ca. 1350- 1375 
Bodleian Library, University 
o/ Ox/orcl 

nome grego de Ulises a «olonxenos» para significar omnium peregrinus [o eterno 

peregrino]4 
- ata filósofos da transcendencia de Boecio -quen, na súa De 

Consolatione Philosophia, lle dedica a Ulises dous poemas que serán frecuentemente 

comentados en séculas posteriores-, as vías palas que ()S personaxes da Odisea 

pasarán a formar parte integral do imaxinario literario e visual da arte románica. Así, 

nun manuscrito do primeiro terzo do século XII, glósase e ilústrase o poema no que 

a alegoría da Filosofía comenta en clave didáctica o relato do meigallo de Circe, que 

converteu os homes de Ulises en animais, para explicar que aqueles que abandonan 

a virtude quedan reducidos ao nivel das bestas5
. Nese mesmo século, as peripecias do 

heroe grego serían susceptibles de ser interpretadas en clave moralizante nunha gran 

variedade de discursos contra todo tipo de desvaríos -fosen estes herexías ou 

tentacións mundanas-; ou servirían de soporte metafórico para expoñer dogmas 

evanxélicos, coma o misterio da Encarnación de Cristo ou o papel da igrexa na 

salvación dos fieis . Honoré de Autun, no seu Speculum Ecclesiae, un popular 

compendio de sermóns avidamente lido e usado como guía para a creación de 

motivos figurativos nalgúns dos grandes programas iconográficos desta centuria, 

resume: 

«Disque Ulises é o exemplo paradigmático do home sabio. Navega a salvo fronte-as 

sereas porque aquel cristián que é verdadeiramente sabio aboia no barco da igrexa 

sobre o mar deste mundo. Átase con temor de Deus ao mastro do barco, isto é, a cruz 

de Cristo, sela os oídos dos seus compañeiros con cera, isto é, a Encarnación de Cristo, 

de xeito que estes poidan desdeñar no seu corazón os vicios e os desexos sensuais e 

esforzarse unicamente en acadar os bens celestiais»6
. 

Un exemplo da continua popularidade das moralizacións do episodio da vitoria 

de Ulises fronte ás sereas ao longo do século constitúeo a súa inclusión no Hortus 

Deliciarum de Herrade de Landsberg, unha guía doutrinal ilustrada onde se cita 
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o comentario de Honoré de Autun, xunto cos de Fulxencio e outros autores, 

acompañados de tres ilustracións nas que Ulises e os seus homes aparecen 

representados como soldados medievais loitando contra unhas sereas con patas 

de ave nunha psichomachia moraF. 

Sería nos albores do século XII cando, seguindo estes camiños sinuosos da 

alegoría e a ima~inación relixiosa, chegou Ulises, o omniitm peregrinus, ao centro 

de peregrinación máis importante de occidente, Santiago de Compostela. 

Namentres que na Divina Comedia o heroe grego se vilJ. abocado a relatar a historia 

da súa fracasada expedición dende unha espiral de lume situada no InfernO, 

o seu lugar na Di"vina Compostela era, porén, o Paraíso, nome co que se coñecía 

a praza onde se erixía unha columna de mármore salomónica coa crónica pétrea 

do seu triunfal nostos [regreso] á Ítaca celestial de Occidente8
• Conservada na 

actualidade nos museos catedralicios, esta obra mestra da plástica románica 

procede da portada norte da catedral compostelá, coñecida como a Porta 

Francigena -entrada a través da cal accedían ao templo os innumerables 

peregrinos que, tras percorreren un longo camiño inzado de tentacións e perigos, 

achegábanse á tumba de Santiago, o apóstolo cuxo carpo, do mesmo xeito que 

Ulises, cruzara as columnas de Hércules para descansar eternamente nos confíns 

occidentais do mundo coñecido9
-. 

Nos catro rexistros helicoidais do fuste desprégase un sermón en imaxes 

composto no seu núcleo central por episodios cristianizados da ~papea de Ulises. 

Neles combínase un discurso moralizante -que presenta a Ulises como o exemplo 

modélico de peregrino que, superando as tentacións do camiño, consegue alcanzar 

a súa meta espiritual- cunha exposición doutrinal en clave tipolóxica sobre a 

Encarnación de Cristo e o papel da Igrexa na odisea cristiá da salvación. Malia que 

a columna exhibe unha combinación de motivos e personaxes que remiten sen 
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Hortus Deliciarum [Herrad de 
Landsberg, 1159-1175. Londres: 
The Warburg Institute, pp. 365-6] 
Christian Maurice Engelhardt 
1979 

4 L. G. Whitbread (ed. e trad.) . Fulgentius 
the Mythographer: On the Ages o/ the 
World ando/Man; The Exposition o/ the 
Contento/ Virgil; The Mythologiej~· Super 
Thebaiden (Columbus: Ohio State 
University, 1971), p. 31 (Mythologies 
2.8). 

5 Para este manuscrito, véxase D. Bolton, 
«Illustrations in manuscripts of 
Boethius' Works», en M. Gibson (ed.) , 
Boethius: His Life, Thought and In/luence 
(Oxford: Blackwell , 1981) , p. 429. 

6 H. Vredeveld, «Deaf as Ulysses to the 
Siren's Song: The Story of a Forgotten 
Topos», Renaissance Quarterly, vol. 54, 3 
(Chicago: 2001) , pp. 846-82, espec. 858. 

7 Véxase a edición facsimilar de Herrad 
de Landsberg, Hortus Deliciarum, vol. 
2-2 (Londres: The Warburg Institute, 
1979). 

8 Para esta praza, véxase S. Moraleja, «La 
imagen arquitectónica de la Catedral de 
Santiago», en Il Pellegrinaggio a Santiago 
de Compostela e la letteratura jacopea 
(Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, Perugia, 1983) (Perugia: 
Universita degli Studi di Perugia, 1985), 
pp. 37-61. 

9 Para a reconstrución do programa 
iconográfico desta portada, destruída 
no século xvm, véxase S. Moraleja, 
«La primitiva fachada norte de la 
catedral de Santiago», Compostellanum, 
vol. 14, 4 (Santiago de Compostela: 
1969), pp. 623-68. 



Tetradracma de Akragas [Agrigento] 
414-413 11.C. 

RHA -Real Academia de la Historia, 
Madrid 

Fuste [detalle] 
Mestre das Columnas Entorchadas 
1101-111 1 
Museo da Catedral de Santiago 
ele Compostela 

10 Serafín Moraleja, sempre enfa tizando 
o carácter p rov isional da slia hipótese, 
propuxo entender algunhas escenas 
des ta columna no marco do ciclo épico 
de Tristán, cuxos primeiros testemuños 
litera rios non aparecen ata case medio 
século despois da creación des ta obra. 
Malia que eu, como poño de manifesto 

dúbida ao imaxinario da Odisea cristianizada, a súa iconografía permaneceu tanto 

tempo inescrutable debido a que nela se representa non tanto a narración descritiva 

de cada episodio do famoso periplo literario grego como a súa esexese visual 

cristiá10
. Ulises aparece caracterizado como un soldado medieval cuxas peripecias 

discorren nunha contorna mariña definida por unha corrente fluída en continua 

metamorfose, que se ondula no primeiro rexistro para formar o perfil curvo da súa 

barca e ascende no segundo, debuxando os contornos do mastro cruciforme que se 

ergue entre as dúas figuras. Este inframundo acuático ameazante está habitado por 

unha serea con torso de muller e cola de peixe, quen, dende o extremo dereito do 

segundo rexistro, tenta atraer cara á perdición a Ulises e o seu compañeiro, 

acosados do outro lado polo monstro mariño coñecido como Escila, escoltada por 

outra monstruosa serea con patas de ave. A feroz Escila aparece representada aquí, 

e na súa outra aparición no rexistro superior, coa actitude e atributos que a 

caracterizan dende época clásica, como se ve nos tetradracmas de Agrigento e en 

multitude de obras posteriores ao longo da Idade Media, suxeitando a cola a modo 

de leme e rodeada de criaturas voraces que emerxen do seu.van11
. A combinación 

nunha mesma escena de Escila e a serea, que protagonizan na Odisea dous 

episodios diferentes, débese ao seu común significado moral como encarnacións 

da luxuria e as tentacións da carne. Como sinala Fulxencio: 

«Do ventre da Escila saen lobos e cans mariños salvaxes. Escila en grego significa 

violencia, e que é a violencia senón a luxuria? [ .. . ] Escila é o nome dunha prostituta 

[. .. ] Está che a de lobos e de cans, porque non pode satisfacer as súas partes púdicas 

con ningún outro tipo de penetración. Ulises deu escapado dela inmune porque a 

sabedoría despreza a luxuria»12
. 

Este texto , xunto cos citados anteriormente, proporciona as pautas para entender a 

esexese visual figurada neste rexistro central, onde se recapitulan as liñas principais 

da interpretación cristolóxica do episodio de Ulises na súa confrontación coa Escila 

e as sereas, incidindo na metáfora do acto salvífica de cubrir con cera os oídos dos 

seus seguidores -metáfora da que se fai eco, por citar un exemplo máis do 

momento en que esta columna foi deseñada, o chamado Terceiro Mitógrafo 

Vaticano-: 

«Cando Ulises estaba a piques de pasar polo lugar das Sereas, selou os oídos dos 

seus compañeiros con cera, atouse ao mastro e cruzou iles¿ fronte a elas [. .. ] Lago, 

as sereas son a manifestación das seducións do carpo [. .. ] Mais o home sabio sela os 

oídos dos seus seguidores para que non poidan oír os seus cantos, isto é, instrúeos 

con preceptos salvíficos para que non se vexan enredados nos praceres mundanos. 

Porén, el mesmo, cruza diante delas atado ao mastro, isto é, afirmándose na virtude. 

Aínda que coñece as atraccións en toda a súa variedade mundana, desprézaas e dirixe 

o leme firmemente cara á patria da felicidade eterna»13
. 

E a un Ulises cristomimético debe recoñecerse na figura apoiada firmemente sobre 

un soporte, o cal se curva arredor da súa cabeza formando un halo nunha sorte de 

stream o/ conciousness visual -un proceso de metamorfose figurativa sen solución 

264 



de continuidade por medio do que tamén se crea o mastro cruciforme-14
• Cun 

xesto protector, o heroe rodea co seu brazo esquerdo a cabeza do seu seguidor 

ata cubrir de forma ostensible o seu oído coa man, afastándoo así da ameazante 

presenza da sedutora serea que apunta en dirección á súa lanza, imaxe da marte. 

Alleo á tentación da carne, o home axeónllase perante o seu salvador, buscando 

a comuñón visual coa mirada. A tenrura da linguaxe xestual utilizada polo artista 

para expresar o vínculo afectivo entre o Ulises cristomimético e o seu devoto 

seguidor levou a algúns especialistas a interpretar as dúas figuras como partícipes 

dunha escena de amor semellante ás que se describen no ámbito da épica 

cabaleiresca15
. No entanto, esta empatía sensorial coa que representa o acto de 

salvación é a característica definitoria do estilo persoal deste xenial escultor, como 

se aprecia noutra das súas inconfundibles creacións, a curación do cego do tímpano 

dereito da Porta de Praterías. Reclinándose cun sorriso idéntico ao que se debuxa 

no rostro de Ulises, Cristo impón a súa man milagrosa sobre os ollas do cego, 

á vez que estende o brazo esquerdo cara ao peito deste, achegándoo suavemente. 

O cego responde acariñando o brazo co que Cristo o sostén e volvendo a cabeza 

en dirección á de O Salvador para, no preciso instante en que se produza o milagre, 

poder fundirse con el nunha íntima comuñón visual. Pala sutilidade e tenrura 

da linguaxe xestual que une a Cristo co cego, esta escena constitúe, dentro da 

produción visual deste artista, un verdadeiro pendant coa escena de Ulises na 

columna, poñendo de manifesto a súa extraordinaria sensibilidade na plasmación 

da dimensión somática e afectiva do acto de salvación e da unión mística. 

Se esta escena condensa maxistralmente as interpretacións alegóricas do mito 

de Ulises en clave cristolóxica, ao presentar o heroe tapando con cera os oídos dos 

seus fieis como unha prefiguración do misterio da Encarnación d_e Cristo e do seu 

papel na Redención do home, a escena que se atopa no rexistro inferior incide na 

dimensión eclesiolóxica da esexese cristiá do nostos de Ulises, á que tamén facía 

referencia a glosa de Honoré de Autun anteriormente citada. O heroe naveoa no 

barco da Igrexa, marcado de novo cun mastro cruciforme, sobre as procelosas 

augas deste mundo, habitadas por todo tipo de animalias, idea na que incide 

Desenvolvemento do motivo épico do 
Juste helicoidal da Porta Francigena 
[«Artistas, patróns e público na arte 
do camiiio de Santiago», 
Compostellanum, XXX. Santiago 
de Compostela, p. 429,/ig. 11] 
Serafín Moraleja 
1985 

neste es tudo, difiro da interpretación 
de Moraleja, tanto na identificación de 
motivos e figuras específicas coma na de 
tema iconográfico xeral, coincido na súa 
valoración de que cada escena non debe 
verse a través do «craso positivismo de 
la documentación libresca» senón que 
constitúe un «tema de encuadre [ ... ] un 
sucinto núcleo argumental susceptible 
de variados desarrollos o comentarios 
orales en cuanto su cicunstancialidad»: 
S. Moraleja, «Artes figurativas y artes 
literarias en la España medieval: 
Románico, Romance y Roman», Boletín 
de la Asociación Europea de Profesores 
de Espaíiol, vol. 17 , 32-33 (Santander: 
1985), pp. 61-70, espec. 69. Para un 
sumario dos puntos principais da 
hipótese de Moraleja con bibliografía 
previa, véxase S. Moraleja (ed.) , 
Santiago, Camino de Europa. Culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela 
(Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1993), pp. 382--4 

11 V. G. M. A. Hanfmann, «The Scylla of 
Corvey and Her Ancestors», Dumbarton 
Oaks Papers, 41 (\Xlashington DC: 
1987), pp. 249-60. P. Cabrera Bonet, 
«Del mar y sus criaturas. Seres híbridos 
marinos en la iconografía suritálica», en 
I. Izquierdo e H . Le l'vleaux (eds.), Seres 
híbridos: apropiación de motivos míticos 
mediterráneos (Madrid: Minis terio de 
Educación, Política Social e Depone 
2003 ), pp. 111--42. 

12 F11lge11ti11s the i\ilytbographer: 0 11 the 
Ages o/ the \'(lor/d a11d of 1Wa11; The 
Exposition of tbe Co11te11t of \lirgil; Tbe 
Mytbo!ogies; Super Theb11ile11 ... op. cic. 
p. 74 (Mytbologies 2.9). 

13 «Dcaf as Ulj es to t11e iren's ng: 
Tbe Sto11• of a Forgouen Topos)> ... op. 
cit. p. -1. re o Tert:ciro 1\fitógmfo 
\ ati ,mo, mm obm • ' ~'"'-IDStl!Yd mm 
número nsi emb! • de m::1m=rittQJS 
dos 'éculo:' , • 1 a~ ?l.'\l, ,..¿'<'~C. E 
Bunru, '«il\ NQI! Qlj\ d~ Oci.._~Íili '~ itlhre 
Third v~itkao M~-d~ir~ll(;l!>h,ff®'1P11J.'1A 
t/ MYC \Fld~fllgJ, ldmri Cmm//tlJdl IJW /ld/ltl/(lf$,, 
44 ll 1d~: .l~O, Jp!!¡}. l!Zi!Qr-tC,. 

14 A ::1imira t~ W!lí~ tllti ~ii%1U111~~ ~¡¡~ ~ J~jbJ)c 
::1p1:1tciwr l¡J¡r~~!AA wii~ rtllc ll!lliM!brs "l/l!le 
4:'~~~1lz,¡m ~<e¡¡¡, 'f,;¡1 ({Qll!lill cc411:i1 a1tr1:ÍíS. 



Fustes [detalles] 
Mestre das Columnas Entorchadas 
1101-1111 
Museo da Catedral de Santiago 
de Compostela 

15 Deste xeito víao Moraleja, quen, dentro 
do marco temático da historia de 
Tristán, identificaba a personaxe que 
se axeonlla como unha muller, !solda, 
máis pola súa actitude que polas súas 
características iconográficas. De feito , 
o tipo de gorro que leva, dividido en 
bandas anchas horizontais e lixeiramente 
apuntado, é usado sempre por 
personaxes masculinos, como é o caso 
do mozo montando nunha ave nunha 
xamba dereita da Porta de Praterías. 

16 Fulge11ti11J the 1\ifythogmpher: On the 
AgeJ of the \Vorld and of Man; The 
Exp0Jitio11 of the Content of \!irgil; 
The Myihologie~~· Super Thebaide11 ... 
op. cit. p. 127 (Exp0Jitio11 of the Content 
of \!irgil, 15). J. Chance, Medieval 
M)1thogmphy, vol. 1: From Ro1111111 Norlh 
A/rica to 1he School of Chartres, AD 433 
to 1177 (Miam i: University Press of 
Florida, 1994), p. 408. 

a presenza do Ibis que, co seu torpo de aguia, poderosas poutas e bico curvo, 

se lanza á captura dunha serpe. Segundo o bestiario, o Ibis vive cerca da auga -

alimentándose de réptiles, preas e animais mortos porque, ao non saber nadar, 

non pode acceder ao peixe fresco que habita en augas máis fondas. Por iso, na 

moralización dos bestiarios, o Ibis simboliza o home que sucumbe aos vicios 

superficiais do mundo e é incapaz de realizar a longa travesía necesaria para 

alcanzar as augas puras da doutrina cristiá. Este motivo repítese, co mesmo contido 

alegórico, no terceiro rexistro, onde un Ibis se alimenta dun cabalo morto xunta 

ás súas dúas crías, unha combinación frecuente nos bestiarios, como mostra un 

fermoso manuscrito do século XII que ilustra a actividade preeira do Ibis á beira 

do mar, onde tamén habitan outras criaturas perigosas coma as sereas. Aínda que 

resulta difícil reconstruír con precisión a secuencia narrativa deste rexistro, no 

que o guerreiro aparece entre a escena de rapina das aves preeiras e a ameazante 

presenza de Escila, de cuxo seo sae un voraz cuadrúpede, o seu contido moralizante 

é claro, ilustrando de novo a idea dos perigos e tentacións do mundo que asaltan ao 

viaxeiro. Para rematar, no rexistro superior, mutilado case na súa totalidade, só se 

pode apreciar unha figura xacente de gran tamaño e cabelo.s desordenados, que 

debe entenderse como outro dos monstros, se cadra Polifemo, aos que se enfrontou 

Ulises, cuxa vitoria sobre o famoso cíclope tamén se moraliza en textos cristiáns 

interpretándoa como o triunfo da prudencia sobre a arrogancia, a inmaturidade 

e o carácter aleatorio da fortuna16
• 

Pódese dicir, daquela, que, na súa dimensión pastoral, a columna . de Ulises 

da Porta Franágena presenta o nostos do heroe grego como un paralelo do 

itinerario físico e espiritual do peregrino, a modo de espello moral que debería 

advertir ao viaxeiro dos perigos do camiño -as tentacións da carne, as herexías, 

o desfalecemento- e, asemade, ofrecerlle seguridade na súa feliz resolución. 

Non podería ser mais axeitado que a representación máis impresionante do mito 
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de Ulises no corpus da arte medieval se atope no santuario erixido ao mártir que, 

como o heroe grego, atravesara as columnas de Hércules para alcanzar o seu 

descanso eterno en Occidente. Os deseñadores do programa subliñaron 

conscientemente estes paralelos, como pon de manifesto de forma especial a imaxe 

icónica situada na base da columna, onde aparece o heroe durmido navegando na 

barca da salvación cara á súa patria celestial -unha imaxe que se desdobra 

servindo de esexese visual tanto no contexto da mitoloxía de Ulises, quen habería 

desembarcar durmido nas costas de Ítaca, coma no da haxiografía de Santiago, 

cuxo corpo foi transportado nunha barca dende o porto de J afa ata Galicia-. 

Calquera peregrino que realizase algunha compra no mercado situado fronte a 

Porta Francigena, podería manexar unha das moedas cuñadas na ceca de Santiago 

e ver unha representación da translación do Apóstolo moi similar á escena que se 

rexistra na columna marmórea17
. A auga dominaba tamén o contorno urbano desta 

portada pois, como describe a «Guía do peregrino» do Liber Sancti Iacobi, a praza 

do Paradisus estaba presidida pola marabillosa fonte construída polo tesoureiro 

Bernaldo, en cuxo centro «se elevaba una columna de bronce [ .. . ] de cuyo remate 

surgen cuatro leones por cuyas bocas salen cuatro chorros de agua [ ... ] dulce, 

nutritiva, sana, clara, caliente en invierno y fresca en verano;>18
. 

O carácter polivalente da imaxe da barca situada na base do fuste que 

«brota» da praza de auga -evocando, á vez, a odisea moralizada do heroe grego, 

a milagrosa translación do Apóstolo e a travesía da alma do cristián no seu camiño 

cara á salvación- é especialmente representativo do papel que as imaxes da 

columna desempeñaban no contexto do programa xeral desta portada e a súa 

relación tipolóxica co da portada sur. Mostrando a Ulises como o antecedente 

mítico e modelo moral do peregrino que, marchando cara a Occidente entraba na 

Catedral atravesando esta fachada, e do que o propio .f\.póstolo, representado na 

Etymologiae, Synonyma, Bestiary 
[Ms 22, ff. 167v- 1681] 
Isidoro de Sevilla 
S. Xll 

Parker Library, Co1pus Christi 
College, Cambridge 

17 A moeda da ceca compostelá descuberta 
en Adro Vello, que mostra no reverso 
a imaxe máis amiga da traslación do 
Apóstolo, darn do reinado de Fernando II 
de León (1157- 1188); no entamo 
resulta razoable supoñer que esta mesma 
iconoomñn foi usa lu nas moedus 
cuñndas na cco.1 que esrnbn iictiva en 

i!ndago dende finnis do século XI . 

l Liber Soudi faroói úi<!es G1!i.xli41m;, 
trad. A. Momlejo, C. Torres eJ. Fro 
( · :mri 1,.1;0 de C0111~1cla: fostitmo 
Padre am1ieoto de E 'l\tdo Gal!~ 
19.51; ru:.<l. fa~. ~nt~ ~ Oiii1J1J¡Wi$1!~: 
CSLC-Ocn.tro~t~dt:D:tlJx<l:f;lli~~i&iltS 
QIQ.llJl:ffi~'.S, .ll21P/~~- ~· ~~. 



Nós, 32 (O urense) [Cuberta] 
111/onso Daniel Rodríguez Castefao 
1926 

19 S(//l /iago, Cr1111i110 de Europa. Culto y 
rnlturr1 c11 la pcrcgri11ació11 a Co111poslela 
.. . op. cit., p. 387. 

20 Unh a das fo ntcs fundamcnrn is na 
xcncalogín artíst ica do estilo H ispnno
Langucdociano, do que as escu lturas 
da Porta Fra11cigeua son exemplos 
sobresa lientes, é o sa rcófago da 
Orestíadn que se ntopaba na igrexa de 
Santa María de Husillos, en Palencia, 
cuxos relevos , imbuídos do pathos da 
arte clás ica , foron copiados e es tudados 
por xeracións suces ivas de escultores 
que traballaron en igrexas do Camiño de 
Santiago coma San Martín de F rómis ta, 
a Cated ra l de J aca, San Isidoro de León, 
Saint-Sernin de Toulouse, e a cated ral 
compostelá. Personaxes do sarcófago 
vol ve ron .ávida nes tes monumentos 
emprendendo unha sorte de nos/os 
trans-histórico a través do cal se 
t ransfiguraron en personaxes bíblicos 
como Caín , Abel , Abraham, Isaac e 
tan tas das figuras da Porta Fmncigena 
e de Praterías, cuxos carpos palpitan co 
pathos da traxedia clásica. Non deixa de 
resultar significativo que este 11ostos das 
formas se producise a partir dunha obra 
de arte que ten como transfondo 
tem:í tico o 11ostos doutro soldado grego, 
Agamenón, quen, do mesmo xeito que 
Ulises, regresaba á súa patria tras a 
G uerra de T roia. Á súa chegada a 
Micenas, o heroe fo i asasinado pola súa 
esposa Clitemnestra e o amante des ta , 
Egisto, un crime que había desencadear 
o ciclo de vingnnza e expiación 
protagonizado polo seu filio O res tes e 
representado no sarcófago de I-IusWos. 
Véxase F. Prado-Vil ar, «Saev11111 Jacin us: 
estilo, genealogía y sacrificio en el arte 
románico español», Gaya , 324 (Madrid: 
2008), pp. 173- 99. Íd ., <<Lacrimae reru111: 
San Is idoro de León y la memo ria del 
padre», Gaya, 328 (Madrid: 2009) , 
pp. 195-221. 

de Praterías, constituía o paradigma cristián, esta columna exemplifica a función 

tipolóxica que articulaban os outros ciclos iconográficos figurados na Porta 

Francigena, como os dedicados ao Xénese, aos meses do ano e aos grupos de 

alegorías morais e eclesiolóxicas. En conxunto, compuñan unha visión da Creación 

do mundo, os antecedentes e a promesa de Redención que alcanzaría a súa 

realización na Porta de Praterías cos ciclos da Encarnación -da que como vimos a 

historia de Ulises ofrecía un antecedente tipolóxico-, a Paixón de Cristo e o labor 

apostólico e evanxélico da Igrexa representados na Porta de Praterías. A figura de 

Ulises, como antecedente do peregrino, sumábase á de Adán, protagonista do ciclo 

da Xénese, pois como xa indicou Moraleja: «En su parte doctrinal, el Líber Sancti 

J acobi menciona a Adán como el primero de los peregrinos - en el sentido original de 

"expatriado"- y figura por tanto de toda una humanidad peregrina en la tierra» 19
. 

Cando, á súa chegada a Santiago, un peregrino como Aymerico Picaud, se 

detiña fronte a Porta Francigena para observar a decoración das súas columnas 

marmóreas e a multitude de «Ímaxes de santos, de bestas, de homes, de anxos, 

de mulleres , de flores e doutras criaturas, [ ... ] os meses do ano e outras moitas 

fermosas alegorías» que animaban os seus muros, estaba de certo contemplando 

a obra sobranceira do románico do seu tempo, un verdadeiro Timeo pétreo onde, 

a través de figuras imbuídas co pathos da arte antiga, se deli11eaba a cosmogonía 

do mundo cristián e os seus antecedentes míticos20 
. 

Mergullándonos coa mirada na corrente proteica de formas e carpos 

entrelazados que, nunha sucesión ininterrompida de metamorfose, percorren os 

rexistros helicoidais da columna, non podemos deixar de murmurar as famosas 

palabras que describen a meditación interior de Stephen Dedalus durante o 

seu paseo pala praia nesoutra maxistral reelaboración da Odisea realizada por 

J ayee á beira do Atlántico, exactamente 800 anos despois da creación da obra 

románica: 

«Ineluctable modalidade do visible: polo menos iso se non máis, pensado a través 

dos meus ollos. Os signos distintivos de tódalas cousas estou aquí para ler; ovas 

mariñas e fucos mariños, a marea que se achega, esa bota oxidada. Verdemoco, 

pratazul, ferruxe: signos coloreados. Límites do diáfano. Pero el engade: nos corpos. 

Pois antes que o seu cromatismo, percibiu a súa corporaleidade». 

A ineluctable modalidade do visible que imbúe o espírito artístico da columna 

compostelá anima tamén as formas gráficas do deseño de Castelao para a portada 

da revi'sta Nós, en cuxo número de agosto de 1926 habían ver a luz por primeira 

vez na Península Ibérica os personaxes da novela de J ayee, falando no galega da 

tradución de Otero Pedrayo21
. Como nos albores do século XII cando, da man dos 

xeniais artistas que traballaron na obra da Catedral, Galicia se trocara na Ítaca onde 

st: rexistrou a transfiguración máis belida do Ulises cristián, esta terra erixíase de 

novo a principios do século XX na primeira parada privilexiada da odisea do Ulises 

irlandés grazas aos membros da X eración Nós e á imaxinación dun prominente 

escritor desta xeración, Vicente Risco, a quen lle debemos a peregrinaxe de 

Stephen Dedalus dende as praias de Irlanda ata as rúas de Compostela: 
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«Ü que vou referir aconteceu coma vo-lo canto n-unha mañá de seca-fría, quinta-feira, 

día da Ascensión do Naso Señor do ano de 1926 da Era Cristiáa, cento e vinte anos 

despois da invención do Carpo do Santo Apóstolo Sant 'lago Zebedeu, e sen do o autor 

d'iste escrito de corenta e un anos. Día nebracento e fresqueiro, con moito gando en 

Santa Susana e rapazas de trenza c'unha lazada no cabo andando pol-as rúas de tenda 

en tenda. Poi a segunda vegada qu 'atopei a Stephen Dedalus»22
• 

Así comeza «Dedalus en Compostela», o extraordinario relato no que Risco 

imaxina un paseo pola cidade co protagonista de Ulises, quen lle confesa querer 

ser «o último romeu de Santiago» para que o seu «corpo descanse á beira do corpo 

do Apóstolo». Nunha escenografía literaria que evoca o periplo de Dante e Virxilio 

na Comedia, o escritor galego e o personaxe de ficción percorren as rúas de 

Compostela a conversaren animadamente sobre a vida e a morte, a terra e a 

identidade, Deus e Satanás, o inferno e a transcendencia. Chegan así á praza 

da Acibechería, o antigo Paradisus onde un día, sen eles o saberen, se ergueu a 

columna de auga dende a que Ulises daba testemuño do feliz desenlace da súa 

odisea cara ao solpor e a súa chegada á Ítaca celestial. Entran por esa portada á 

Catedral para visitar a tumba do Apóstolo, onde o protagonista do Ulises irlandés 

descubrirá que, coma no caso do seu precursor mítico, o seú Nós-tos galego non 

terminará no inferno senón na eternidade. 

«Diante da y-arca de prata, as luces ardendo quedas e inmóbeles, que afuman sen 

que se sintan arder, semellan lámpadas perpétuas. 

Stephen enmudeceu á entrada, e púxose branca coma papel. Co-a voce tremente 

e baixa, dixo aigiña: 

-Non. Imos, imos d'eiquí. Pronto. 

Surtimos, e cando se repuxo dixo: 

-Non podo estar embaixo. Alí hai algo; d 'alí sai un ha forza que non podo aturar. 

Alí síntese a eternidade»23
. 
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21 R. Otero Pedrayo, «Ulises (Anacos da 
soadisema novela de James J oyce, postos 
en galego do texto inglés, por Ramón 
Otero Pedrayo)», Nós, 32 (Santiago 
de Compostela: 1926), pp. 3-11. 

22 V. Risco, «Dedalvs en Compostela», 
Nós, 67 (Santiago de Compostela: 1929), 
p. 123 . 

23 Ibídem, pp. 127-8. 



Rosa Vázquez 

1 M. Salvi, De/le historie di Pistoia e 
/azioni d'Italia, vol. 1:3 (Roma: l gnatio 
de' Laza ri , 1656), pp. 36-7 . 

2 I-I ipóteses p ropos tas por Lucia Gai e os 
p rin cipais investigadores dos códices 
xacobeos conservados no Archivio di 
Sta to de P istoia: L. G ai , L'altare argenteo 
di San !acopo ne/ duomo di Pistoia 
(Torino: Allemandi , 1984), pp. 37-8. 
«Tes ti monianze jacobee e ri fe rimenti 
compostel lani nella sto ri a di Pistoia dei 
sccoli Xll-X lll», en íd. (ed. ), Pistoia e il 
Ca111111i110 di Santiago. Una dimensione 
europca ne/la Toscana medioevale 
(Pcrugin: Cent ro Ita li ano di Studi 
Compostcllnni , 1987), p. 131, n. 24 . 

3 A existencia do ed ificio de cul to fo i 
locumentada en 1131 : «Test imoninnze 

jacobee e ri fc rimenti compostcllani nella 
storin d i P istoin dei secoli XII-XIII» ... 
op. cit., p. 135. Q. Santoli , «Libro 
Croce», Regesltl chartarum ltaliae, 27 
(Roma: 1939) , doc. 166, pp. 302--4 . 

4 «Testimonianze jacobee e rife rimenti 
compostellani nella sto ria d i P istoia 
dei secoli Xl H CTII » ... op. cit. , p. 137. 
L. Mascanzoni , San Giacomo: il guerriero 
e il pellegri110. JI culto iacobeo Ira la 
Spagna e /' Esarcato (secc. Xh W) 
(Spoleto: Cent ro I taliano di Studi 
sull 'Alto Medioevo, 2000), p. 90. 

5 No século X coñécese o nome dos 
primeiros peregrinos estranxeiros como 
Godescalco, bispo de Le Puy, Reimundo 
11 ou Hugo de Vermandois. Durante o 
século XI a nómina de estranxeiros é moi 
ex tensa con gran presenza de cataláns, 
franceses, fl amengos e as primeiras 
noticias referidas a peregrinos ingleses: 
Ansgot de Burwell e os seus 
compañeiros. 

6 J . Pérez de Urbe! , «El culto de Santiago 
en el siglo X», Co111postella11um, 16 
(Santiago de Compostela: 1971 ), p. 35 . 

7 Os traballos de Coturri e outros autores 
datan a fundación nos anos centra is 
do século: P . Caucci, «La asistencia 
hospitalari a en la via /rancigena. Ó rdenes 
y confra ternidades», en S. Moralejo 
(ed.), Santiago Camino de Europa. Culto 
y cultum de peregrinación a Compostela 
(Santiago de Compostela: Xun ta de 
Ga licia, 1993) , pp. 83- 97. E. Coturri , 
«L'ospedale di San Jacopo di Altopascio 
in Toscana lungo la Via Francigena», 
en Pistoia e il Ca111111i110 di Santiago. 
Una dimensione europea 11ella Toscana 
medioevale ... op. cit. , pp. 33 1--42. Íd ., 
«Le origine dello spedale di Al topascio 

Xelmírez e o culto xacobeo en Italia 

O século XI e as orixes do culto xacobeo en Italia. 

Altopascio, Pistoia e Roma 

A 
mediados do século XVII Michelangelo Salvi sinalaba o ano 849 como data 

de orixe do culto a Santiago en Pistoia. Segundo o seu relato, a ameaza das 

invasións sarracenas tería levado aos pistoieses a construír a chiesetta di San 

]acopo in Castellare co obxectivo de conseguir para a súa cidade a protección que 

o Apóstolo brindara ao reí Ramiro (842-ca. 850) 1
. Esta noticia pódese considerar 

como unha invención da época, pois daquela a cidade estaba inmersa no proceso de 

beatificación do bispo Atto (1133-1153) e reforzara a súa relación con Compostela, 

ou mesmo podería estar relacionada coa lenda elaborada no-século XII , soporte 

haxiográfico para o novo culto a Santiago transmitido a través dos códices 

xacobeos de Pistoia2
• 

A fundación da pequena igrexa de San J acopo in Castellare foi moi posterior 

á data indicada por Salvi pero, en calquera caso, anterior á chegada a Pistoia da 

reliquia de Santiago contra 1140-11453
. Non obstante, especialistas como Lucia 

Gai e Leardo Mascanzoni coinciden en negar a existencia dun culto «xacobeo» 

en Italia antes dos últimos anos do arcebispado de Diego Xelmírez (1100-1140), 

designando a devoción preexistente como pertencente a unha fase «apostólica»4
• 

Pola nosa banda, coidamos que é necesaria unha revisión desa relación causa-efecto 

entre a promoción da peregrinación de Xelmírez e a implantación do culto xacobeo 

en Italia, posto que, aínda que o labor do arcebispo foi decisivo para que Santiago 

acadase unha posición privilexiada entre as devocións italianas dos séculos XII 

ao X V, numerosos indicios permiten pensar que o culto «compostelán» xa estaba 

presente na Italia do século XI. 

En primeiro lugar debemos lembrar a evidente internacionalización que as 

peregrinacións a Compostela alcanzaran no século XI. É ben coñecida a nómina 

de ilustres peregrinos chegados de diversos recantos de Europa dende o século x5
, 

así como o poema panexírico árabe que contra o ano 997 encomiaba o triunfo de 

Almanzor sobre unha cidade na que «son innumerables as turbas de peregrinos 

que acoden de todas as partes»6
. 

Polo que se refire a Italia, a proba máis evidente da sona da peregrinación 

compostelá antes do arcebispado de Xelmírez proporciónanola San J acopo 

d 'Altopascio, fundación dos anos centrais do século X I7
. Altopascio foi un 

importante hospital de peregrinos na via francigena, principal arteria de 
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peregrinación a Roma, polo que a súa elección de Santiago como patrón debe 

interpretarse como un indicador inequívoco da relación entre a devoción ao Santo 

e a peregrinación. Esta ilación evidénciase aínda máis se ternos en canta que na súa 

orixe o Apóstolo compartiu a súa titularidade con outros dous santos ligados á 

peregrinación e protección de peregrinos: Xil e San Cristovo8
. 

Sabemos tamén que en Italia circularon manuscritos coa lenda de Santiago 

antes da compilación do Códice Calixtino, entre eles a copia utilizada polo propio 

bispo Atto de Pistoia cos textos da «Passio» e o «Liber miracÓlorum»9
• Precisamente 

o «Liber miracolorum» inclúe catro milagres que tiñan como beneficiarios a 

italianos10
, todos eles datados antes de 1110, o que certifica novamente a importancia 

da peregrinación a Compostela antes da política promovedora de Xelmírez11
• 

Na cidade de Roma o culto a Santiago o Maior desenvolveuse no século XI. 

As primeiras noticias ligan estreitamente a introdución desta devoción á basílica de 

San Pedro. Os santorais e calendarios do século XI introduciron a festa do Apóstolo 

e a súa vixilia nos oficios da basílica vaticana, mentres que a súa presenza na 

basílica lateranense foi moito menor12
• Doutra banda, un censo da basílica de San 

Pedro datado a mediados do século XI recolle as referencias máis antigas a igrexas 

baixo a advocaci6n de Santiago: San Giacomo alla Lungara e San Giacomo 

Scossacavalli, ambas as dúas pertencentes á basílica vaticana 13
. 

É evidente que a introdución do culto a Santiago na sé papal foi a dun culto 

«apostólico», pero non podemos deixar de pensar que a coincidencia da festa do 

Santo coa do protector de viaxeiros e peregrinos, San Cristovo, debeu de ser 

determinante. As festas de ambos os santos celebráronse xuntas dende o século XI 

na basílica de San Pedro e, dende o XII, na de San Giovanni in Laterano14
, o que 

debeu de influír e reforzar o carácter de patrón de peregrinos do fillo do Zedebeo. 

Así pois parece evidente que nas últimas décadas do século XI existía xa en 

Italia unha devoción «compostelá», polo menos nas vías de peregrinación e 

infraestruturas de acollida. 

A doazón da 1·eliquia de Santiago a Pistoia e o culto xacobeo 

en Toscana durante o século XII 

A 
importancia do Hospital de Altopascio e a cidade de Roma para o 

desenvolvemento do culto xacobeo viuse ensombrecida polo papel 

privilexiado outorgado a Pistoia. A cidade toscana é considerada, aínda 
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vol. 8:10 (Roma: Ed izioni Paoline, 
1974), col. 462-5 . 

8 «La asistencia hospitalaria en la Via 
Francigena. Órdenes y confraternidades» 
.. . op. cit., p . 84. San Giacomo: il 
guerriero e il pellegrino. Il culto iacobeo 
tra la Spagna e l'Esarcato (secc. XI-XV) .. . 
op. cit., p . 92. 

9 M. C. Díaz y D íaz, El Códice Calixtino 
de la Catedral de Santiago. Estudio 
codicológico y de contenido, 36 (Santiago 
de Compostela: Monografías 
Compostellanum, 1988), p. 4 1. Pistoia e 
il Cammino di Santiago. Una dimensione 
europea ne/la Toscana medioevale ... 
op. cit., n. 84, pp. 146-7. 

10 Os italianos son beneficiarios dos 
milagres 2, 11 , 12 e 15: K. H erbers, 
«The Miracles of Saint J ames», en A. 
Stones e ]. Williams (eds.), The Codex 
Calixtinus and the Shrine o/ Saint James 
(Tübingen: G . N arr, 1992), ap. 2, p. 34. 

11 <<De los 22 milagros que contiene, 21 
pueden situarse, por datos cronológicos 
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anteS>>, en El Códice Calixtino de la 
Catedral de Santiago. Estudio codicológico 
y de contenido .. . op. cit. p. 53 . Klaus 
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San ]acopo Maggiore de Altopascio 
Ca. 1175-1200 
Lucca 

concretamente nesta mesma obra: 
«Au XI' siecle le sacramentaire de 
Saint-Pierre reproduit le formulaire 
eles Gélasiens du VlU' siecle», p. 261. 

13 F . Erhle, Ricerche JU a/cune antiche 
chiese del 13orgo di San Pietro (Roma: 
T ipografía Vaticana, 1907), p. 40. 
C. Hülsen, Le chiese di Roma ne/ Medio 
Evo: cataloghi ed ap¡nmti (Firenze: 
O lschki , 1927) , pp. 267-8. 

14 Le cu/te des saints da11s les basiliques du 
Letran et du Vat ican r111 douzieme siecle 
... op. cit., pp. 139, 150, 193-9. 

15 Documenti vari 1 de mediados do 
século XIII , Documenti vari 27 ele finais 
do século XV, e o documento C59 
de comezos do século xvu. L. Gai, 
R. Manno Tolu e G . Savino (eds.), 
L'Apostolo San ]acopo in documenti 
dell'Archivio di Sta to di Pistoia (Pistoia: 
Archivio di Stato di Pistoia, 1984). 
L. Gai, «Testimonianze jacobee e 
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pp. 153- 9. 

16 L'altare argenteo di San !acopo ne/ 
duomo di Pistoia ... op. cit., p. 34. 
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secoli Xll-Xlll» ... op. cit., pp. 151-3. 

17 El Códice Calixtino de la Catedral de 
Santiago. Estudio codicolágico y de 
contenido ... op. cit. , pp. 137-8. L'altare 
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Pistoia ... op. cit ., pp. 137-8. 
«Testimonianze jacobee e riferimenti 
compostellani nella sto ria di Pistoia dei 
secoli XJJ-;>..111» ... op. cit. , pp. 152-8. 
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c/1101110 di Pistoia ... op. cit. , p. 35. 
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hoxe, principal centro do culto compostelán en Italia por atesourar na súa Catedral 

de San Zeno unha reliquia do apóstolo Santiago presuntamente doada por 

Xelmírez. 

A doazón da reliquia susténtase nos textos conservados no Archivio di Stato 

de Pistoia, fundamentalmente en tres códices de diferentes épocas con fragmentos 

da lenda de Santiago15
• O máis antigo deles, datado en 1244, foi identificado cun 

dos «duos libros de legenda sancti Iacobi» aos que se refería xa un inventario de 

Opera di San Iacopo de 1261 16
. O manuscrito está considerablemente mutilado, 

pero o seu contido puido ser identificado como a «Passió maior>> compostelá e a 

extraordinaria narración da doazón dunha reliquia do apóstolo Santiago ao hispo 
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Atto polo arcebispo Xelmírez. O relato foille atribuído a un certo «clericus 

Cantarinus, pisanae urbis cancellarius» e consta dunha exposición e varias cartas 

que, co gallo da doazón, se intercambiaron Atto e Xelmírez17
• 

Dende que as investigacións documentais de Fletcher probaron con 

seguridade que Diego Xelmírez morrera en 1140, a hipótese de que o carteggio 

compostelano fose apócrifo ou, polo menos, unha hábil obra de falsificación, foi 

cobrando peso. A razón é que a doazón da reliquia xacobea tería daquela que 

producirse a comezos de 1140, pero non existe constancia da súa presenza na 

cidade ata a consagración do altar de San Xacobe, case cinco anos despois. En 

calquera caso, os feítos históricos permiten soster ambas as hipóteses: a doazón 

273 

Catedral de San Zeno 
S. XII-Xlll 

Pistoia 
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ed. A. Marucchi (Roma: Accademia 
nazionale dei Lmcei, 1956). 
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Brepols, 2006), p. 181, n. 50. 

30 «Queste Juran falte al tempo d'Onorio II 
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de Xelmírez ou a «invención» da reliquia. Os dous escenarios habíanlle ser 

igualmente útiles ao bispo Atto para resolver a profunda crise que, dende 1138,, 

enfrontaba o seu bispado co goberno da cidade -comune-, finalmente resalta 

contra 1145 grazas ao prestixio, doazóns e ofertas que a reliquia e a súa nova capela 

lle aseguraban á cidade18
. 

Doazón ou invención, á lenda sumáronse grandes festexos para a . 

consagración do altar e toda unha maquinaria haxiográfica, posta en marcha 

polo bispo Atto e digna do mesmísimo Xelmírez, que daría lugar a unha colección 

de milagres obrados pola reliquia durante o seu traslado dende Compostela e 

reproducidos polo citado Cantarinus. Non obstante, seguimos crendo que o 

«efecto» da reliquia de Pistoia debe ser redimensionado ou, cando menos, 

reclamamos unha parte do protagonismo na expansión do culto xacobeo para 

o hospital de San J acopo di Altopascio e a via Jrancigena. A este respecto é 

importante non esquecermos que a chegada da reliquia compostelá se produciu 

en paralelo ao enorme desenvolvemento da institución hospitalaria, un 

desenvolvemento facilmente constatable a través da abundante documentación 

papal relativa a concesións e confirmacións do seu patrimonio no século XII 19
. 

Unha fonte allea ao mundo dos estudos xacobeos qué pode botar máis 

luz sobre o culto a Santiago en Toscana son os traballos de antroponimia 

ou onomástica realizados por Olof Bratto, un útil espello que reflicte o 

desenvolvemento xeográfico e cronolóxico das devocións no século XII. Segundo 

o autor, nos documentos toscanos existe unha neta separación entre as datas nas 

que o nome de Santiago aparece por vez primeira e o momento no que se converte 

nun nome de uso corrente, correspondendo este segundo á primeira metade 

ou décadas centrais do século XII, período do arcebispado de Xelmírez e de 

grande expansión do culto «compostelám> en toda Europa. En Florencia o nome 

de J acobus aparece por vez primeira a través dun notario no ano 893, en 1031 

atopámolo nun bispo de Fiesole e dende as décadas centrais do século XII 

comeza a facerse moi popular; do mesmo xeito, en Lucca atopamos un primeiro 

exemplo no ano 786, pero só en 1131 comezará a ser un nome frecuente20
. 

Polo que se refire a Pistoia, o autor sinala soamente un exemplo illado en 1118, 

confirmando una certa popularidade do nome só no Líber Censuum de 117921
. 

Doutra banda, en Florencia existen índices do culto dedicado a Santiago dende 

1131 no Libro Croce22
. 

Así pois, tamén a onomástica fai que esvaeza a imaxe de Pistoia como 

foco único, confirmando a descentralización do fenómeno xacobeo e a enorme 

importancia acadada polo culto a Santiago na segunda metade do século XII. 

O desenvolvemento da devoción xacobea foi tal que no século XIII o nome de 

J acubus chegou a ser o máis común en Toscana, superando mesmo a Xoán, 

o máis frecuente durante os séculas anteriores. Este feíto queda patente no Líber 

Extimationum de 1269, documento que narra un episodio da loita entre Guelfi e 

Ghibellini, no que Iacobus é, con diferenza, o nominativo que máis aparece entre 

as mil cincocentas cincuenta persoas mencionadas , incluíndo persoas de diferentes 

clases sociais, relixiosos e laicos, zapateiros e nobres23
. 
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Altar [Capela de Santiago] 
1287-1486 
Catedral de San Zeno, Pistoia 

31 «Né voglio lasciar quelle che erano 
in S. Crisogono nella parete verso il 
monasterio, dove era depenta la traslation 
del braccio di S. ]acamo, dove era la 
navigation con la qua le fu trasporta/o 
detto braccio, con molti prelati con habiti 
di quei tempi che, ancorché / ussero 
golfamente fatte, nondimeno clavan 
cognitione degl'habiti dei sacerdoti che 
usavano in quei tempi dai quali pendan, 
a mio giuditio, alcuni atti ne! celebrare, 
come quello d'alzar la pianeta al sacerdote 
nell'elevation del Ss.mo Sacramento, 
perché la pianeta era serrata in modo 
verso le braccia che non si potevan elevar 
per tal atto, se non s'alzava ne! modo che 
si usa», ibídem, p. 62. 

32 «E quando s'arricchisce qualche chiesa 
di qua/che tesoro notabile di reliquie, 
sogliono esser depinte queste historie 
nella chiesa o luogo vicino dove sano 
ricevute, come ne! Duomo di Siena si vede 
la reception del braccio di S. Gio. Battista 
/atta al tempo di Pio JI, et la translatione 
del carpo di S. Gregario Nazianzeno dato 
a S. Pietro da Gregario XIII, che la fece 
dipingere nelle Logge. Casi questo pio 
cardinale, donando questo tesoro, e, come 
venisse a Roma, lo f ece dipinger in questa 
chiesm>, ibídem, p. 63. 

33 A. Acconci, «Un perduto affresco a San 
Lorenzo fuori le Mura», en J. E. J ulliard 
e S. Romano (eds.) , Roma e la R1forma 
gregoriana, tradizioni e innovazioni 
artistiche, XI-XII seco/o (Roma: Viella, 
2007), pp. 98-101 , 110-11, figs. 12 , 13. 

34 «In que' medesimi tempi [di Giovanni da 
Crema] visse un tal Giovanni che dipinse 
in S. Crisogono la navigatione di un 
bramó di S. Giacomo Aposto/o. Visse 
sotto Ca/listo II° intorno agli anni del 
Signare 1119;/u /momo gofio e di 
poc'harte, et adesso questa pittura 
ne!!' abbellimento di detta Chiesa per 
cristiana libera/ita dell'Ill.mo Borghese 
e andata a male, ch.e dalla memoria di 
questa navigatione et antichita in fuore 
non era degna di memoria», en 
Considerazioni sulla pittura ... op. cit. , 
p. 166. 

35 Allgemeines Lexikon der bildenden 
Kunstler, vol. 4 (Múnic-Leipzig: 
K. G. Saur, 2000), p. 189. A. Bolaffi 
e U. Allemandi (eds.), Dizionario 
enciclopedico Bola/Ji dei pittori e degli 
incisori italiani, vol. 6 (Turín : Bolaffi, 
1972- 1976), p. 16. E . T. P rehn , «Le 
opere di Giovanni , Stefano e Niccolo, 
pittori dell 'undicesimo secolo», 
en Rivista de!l'Istituto Nazionale 
d'Archeologia e Storia dell'A rte, vol. 8 
(1969), pp. 19-25. 



Templo de San Grisogoni [Roma 
antica e moderna. Roma: Domenico 
Fmnzint~ Giacomo Fei. Dg 450-2600 
Col!. Rom., p. 56] 
Giovanni Domenico Fmnzini 
1660 
Bib!iotheca Hertziana, Roma 

36 <<La basílica di San Crisogono /u o/ficiata 
dai Be11edetti11i/i110 al seco/o XII, epoca in 
cu1/lll'o110 sustituiti da! clero recolare per 
volontii di Innocenzo III (1198-1216)»: 
R. Luciani e S. Settecasi, San Crisogono 
(Roma: Fratell i Palombi , 1996) , p. 37. 
V. M. Mesnard , La Basilique de San 
Chrisogone a Rome .. . op. cit., p. 116. 
San Crisogono in Roma. Chiesa primitiva 
sotterranea e basilica medioevo/e ... 
op. cit., p. 49. 

37 Fundamentalmente partindo do traballo 
de G. Matthiae, «Gli affreschi di Castel 
Sant'Elia», Rivista dell'Istituto Nazionale 
d'Archeologia e Storia del!' Arte, 10 (Roma: 
1961), pp. 181-226. Entre as publicacións 
recentes que inciden na relación dos 
frescos con San Clemente destaca 
P. Carmassi, «Die hochmittelalterlichen 
Fresken der Unterkirche von San 
Clemente in Rom als programmatische 
Selbstdarstellung des Reformpapsttums. 
Neue Einsichten zm Bestimmung des 
Entstehungskontexts», Quellen und 
Forsch1111gen am italie11ische11 Archiven 
u11d Btbliotheken, 81 (Tuebingen: 2001 ), 
pp. 1-66. 

38 P. Hoegger, Die Freske11 in der ehemaligen 
Abteikirche S. Elia bei Nepi: ein Beitrag 
1.11r ro111anische11 \'(/a11dmalerei Roms 
uml seiner Umgebung (Stuttgart: Huber, 
1975), pp. 152-4. D. Kottmann, «Le cycle 
apocalyptique de Castel Sant'Elia», en 
Roma e la Ri/on11a gregoriana, tradizioni 
e innovazio11i artistiche, XI-XII seco/o ... 
op. cit., pp. 411-31. 

Roma e o culto xacobeo en tempos de Diego Xelmírez: 

a reliquia de Santiago o Maior na basílica de San Crisogono 

A 
historia da arte da cidade de Roma proporciónanos as claves para 

atribuírmoslle a Xelmírez un feíto determinante para o culto xacobeo 

en Italia: a doazón dunha reliquia de Santiago custodiada durante séculas 

na basílica de San Crisogono. 

A existencia dunha reliquia do Apóstolo na basílica de San Crisogono non 

é ningunha novidade. Dende o século XVI aparece citada en mirabilia e guías pías 

da cidade que adoitan especificar que se trataba dun brazo ou parte dun brazo24
. 

A fonte máis interesante é, de certo, a guía de Roma escrita por Francesco Mancini 

no século XVII25
, que contén noticias sobre San Crisogono e a reliquia que foron 

parcialmente reproducidas polos historiadores Maurice Mesnard26 e Celestino 

Piccolini27
, así como polos historiadores da arte Manuel Castiñeiras28 e Serena Romano29

• 

Mancini escribiu a súa obra en 1623, dedicándolla ao poderoso cardeal 

Scipione Borghese, mecenas da restauración da igrexa de San Crisogono. O texto 

describe un desaparecido ciclo iconográfico sobre a recepción da reliquia que data 

en 112830
, o que permite relacionar o suceso co arcebispado de Xelmírez e a súa 

política de relacións co papado. O autor descifra ademais o contido dos frescos, 

daquela moi derramados pero aínda visibles, como a representación da translación 

do brazo chegado de terras afastadas e a procesión do clero para recibilo na basílica 

de San Crisogono31
. 

A obra de Mancini ofrece tamén unha reflexión sobre a tradición de recibir 

solemnemente as novas reliquias, citando outros exemplos de pinturas que recollen 

cerimonias parecidas á representada· en San Crisogono32
• Aínda que os exemplos 

recollidos son cronoloxicamente moi posteriores, sabemos que na Roma da época 

existían outras pinturas similares como as de S.an Lorenzo fuori le Mura, un ciclo 

executado a finais do século XI e igualmente desaparecido do que se conservan 

acuarelas que reproducen o seu programa iconográfico: a chegada das reliquias 

de Santo Esteva á basílica ou Traslatio Sancti Stephani33
. 

Mancini d~dícalles un capítulo da súa obra aos pintores que traballaron 

na cidade de Roma, citando entre eles o autor dos frescos de San Crisogono, un 

certo Giovanni, activo en tempos de Calisto II (1119-1124), e informándonos da 

destrución dos frescos durante a restauración de Scipione Borghese (1576-1633)34
. 

A mención do pintor é enormemente interesante, pois pod.ería referirse ao mesmo 

Giovanni que, xunto a Stefano e Nicolo, executou os famosos frescos de Castel 

Sant'Elia35
. A atribución parece oportuna, pois en ambos os casos trátase de igrexas 

ligadas daquela á arde beneditina36
. Doutra banda, se aceptamos esta hipótese, 

a precisa cronoloxía do ciclo de San Crisogono podería contribuír a resolver 

o problema da datación dos frescos de Castel Sant'Elia. As pinturas datáronse 

tradicionalmente a finais do século XI, partindo das semellanzas estilísticas con 

frescos de San Clemente en Roma37
; no entanto, novas descubertas propiciadas 

polo estudo da arquitectura levaron á crítica a defender unha execución máis 

tardía, no primeiro cuarto do século XII38 ou, incluso, tras a reconstrución da igrexa 

de San Crisogono en 112739
. 

276 



Se o texto de Mancini pasou case desapercibido para gran parte da crítica, 

a procedencia da reliquia apenas suscitou atención. O problema foi abordado con 

contundencia só por Mesnard e Piccolini que, partindo do biógrafo de Calisto II, 

Ulysse Robert40
, afirman que a reliquia lle sería <loada por Xelmírez a Calisto II en 

agradecemento pola concesión da sé metropolitana, legándolla despois o Papa ao 

seu favorito Giovanni da Crema (1116-1137)41
. Ao noso modo de ver, esta hipótese 

é perfectamente plausible e consecuente coa historia dos seus protagonistas: 

Xelmírez, Calisto II e Giovanni da Crema. 

A relación entre Xelmírez e Roma seguira, en palabras de Fletcher, a política de 

relacións co papado iniciada en tempos de Dalmacio (1094-1095): «Protection, then, 

in the sense o/ special, privileged arrangements, was what the churchmen o/ Compostela 

sought from the popes in the /irst instance»42
. Como é ben sabido, entre todos os 

privilexios posibles, Xelmírez anhelaba o rango metropolitano para Compostela. Con 

esa finalidade visitou en <lúas ocasións a sé pontificia e enviou repetidamente legados 

cargados de mensaxes pero tamén de ouro e cantas causas fosen necesarias. Do seu 

encontro con Hugo de Cluny (1049-1109) en 1104, aprendera a importancia de 

traballar na corte papal a través dos cardeais, iniciando dende entón unha longa serie 

de contactos con Deusdedit e Bosco43
. A este respecto, a Historia Compostellana 

dános a coñecer unha longa nómina de moedas, relicarios e cruces portadas polos 

legados de Xelmírez aos papas Gelasio II (1118-1119) e Calisto II entre 1118 e 

112044
, o que levou a Fletcher a concluír: « Thus, by a prodigious expediture of effort 

and treasure, Diego became an archbishop»45
. 

Á lista dos cardeais e prelados citados debémoslle engadir o nome de 

Giovanni da Crema, particularmente importante nos anos inmediatamente 

posteriores á consecución do arcebispado en 1120. O cardeal titular de San 

Crisogono foi o máis fiel aliado de Pascual II (1099-11.18) e Gelasio II na crise 

das «investiduras» e, xunto a Calisto II, o principal responsable da caída dé 

Mauricio de Braga (1109-1118), a quen finalmente derrotou en Sutri en 1121, 

coa conseguinte paz de Worms46 . Tras a vitoria de Sutri, Giovanni da Crema 

empeñouse na restauración da basílica de que era titular, finalmente consagrada 

en 1127 e, pouco tempo despois, receptora da reliquia compostelá47
. 

A importancia de Giovanni da Crema para o papado de Calisto II queda 

moi clara na obra de Robert, quen afirmou que «la prise de Sutrifut un des 

évéments les plus considérables du ponti/icat de Calixte Il», concluíndo con 

Duchesne que «le basilz'que de Saint-Chrysogone restaurée par le cardinal Jean 

de Creme, peut hre considérée comme un monument de cette victoire»48
• Non sería 

pois lóxico que Calisto II lles <loase a reliquia ao cardeal e á igrexa que debían 

celebrar o principal triunfo do seu papado? 

Sabemos que o Papa recompensou ao seu favorito expedindo_unha bula o 

17 de abril de 1122, aniversario da vitoria de Sutri, que confirmaba o título, privilexios 

e posesións da basílica. Pero unha reliquia era a maior recompensa que naqueles 

tempos se lle podía ofrecer a un prelado, constituíndo unha vía para revalorizar a súa 

igrexa e relanzar ou impulsar a súa propia carreira. Como vimos no caso de Pistoia, 

a chegada dunha nova reliquia levaba implícita a consagración dunha capela ou altar 
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39 Poeschke e Kottmann relacionaron a 
arquitectura da renovada basílica coa de 
Castel Sant'Elia: «Le cycle apocalyptique 
de Castel Sant'Elia» ... op. cit., p. 416. 
J. Poeschke, «Der romische Kirchenbau 
des 12. Jahrhunderts und das Datum der 
Fresken von Castel S. Elia», Romisches 
]ahrbuch für Kunstgeschichte, 23-24 
(Viena: 1988), p. 25. 

40 U. Robert, Histoire du Pape Calixte JI 
(París: Picard, 1891). 

41 «Callixte II/aisant alors élever l'église de 
Saint Jacques de Compostelle au rang de 
primatiale. Dans une lettre du 27 avril 
1120, il exhortait l'archeveque ¿¡ se 
montrer reconnaissant envers l'Église 
romaine pour tous ces bienfaits. Diego 
répondit en envoyant au Pape un bras de 
l'ap6tre Sanit Jacques. On sait la gratitude 
de Calixte JI envers ]ean de Créma, pour 
avoir /ait prisonnier l'antipape Burdin. 
C'est ¿¡ lui qu'il donna la relique de Saint 
Jacques, qui /ut placée da ns la nouvelle 
basilique de Saint Chrysogone»: La 
Basilique de San Chrisogone a Rome ... 
op. cit., p. 141. Piccolini limítase a 
repeti r a mesma hipótese: S. Crisogono 
in Roma. Chiesa primitiva sotterranea e 
basílica medioevale ... op. cit. , p. 107. 

42 R. A. Fletcher, Saint ]ames's Catapult. 
The Li/e aml Times o/ Diego Gelmírez 
o/ Santiago de Compostela (Oxford: 
Clarendon Press, 1984), p. 195. 

43 Ibídem, pp. 200-1. 
44 Os datos están recollidos no Libro II 

sobre como a igrexa compostelá fo i 
nomeada metropolitana: Historia 
Compostelana, trad. E. Falque Rey 
(Madrid: Akal, 1994), pp. 293-490. 
Entre todos eles parécenos 
particularmente interesante para o noso 
discurso a referencia a unha arca de 
ouro que Xiraldo levou en 1119, xunto 
a unha importante cantidade de diñeiro, 
na súa accidentada viaxe a Francia como 
legado ante o novo papa Calisto II: 
ibídem, pp. 315-18; así como as 
numerosas alfaias levadas polos «dous 
pedros» inmediatamente despois da 
concesión da sé metropolitana: ibídem, 
pp. 330-2. 

45 Saint ]ames's Catapult. The Li/e and 
Times o/ Diego Gelmírez o/ Santiago 
de Compostela ... op. cit., p. 206. 

46 L. Cardella, Memorie Storiche de' 
Cardinali della Santa Romana Chiesa 
(Roma: Stamperia Paglia rini, 1792), pp. 
229-31. La Basilique de San Chrisogone 
a Rome ... op. cit., pp. 125-6. G. Moroni 
Romano, Dizionario di erudizione storico
ecclesiastica. Da S. Pietro sino ai nostri 
giorni, 38-92 (Venezia: Tipografi a 
Emiliana, 1843 ), pp. 176- 7. Histoire 
du Pape Calixte JI .. . op. cit., p. 119. 

47 La Basilique de San Chrisogone a Rome 
... op. cit., p. 130. 

48 Histoire du Pape Calixte JI .. . op. cit., 
p. 121. 



Virxe e nena entre os santos 
Santiago e Crisogono 
Pietro Cavallini 
Ca. 1300 
Basílica de San Crisogono, Roma 

49 V. nota 18. 
50 M. Ronzani , «La "Chiesa del Comune" 

nelle citta dell 'I ta lia cent ro
settentrionale (secoli xn-xrv)», Societa 
e storia, 21 (Milán:1983), p. 499. 

51 V. nota 30. 
52 <<La consécration eut lieu sole11 11elle111e11t 

le 7 aotlt 1.127, comme en/ait/oi une 
autre i11scriptio11, actuellement conservée 
da11s le choeur. Elle /ut célébrée par le 
111e111e Pierre, cardinal de Porto, qui avait 
con raeré l'oratoire. L'inscription do1111e la 
liste des reliques p/acées sous l'autel», en 
La Basilique de San Chrúogone a Rome 
... op. cit., p. 130. 

dedicados ao Santo, permitindo anovar e reforzar as doazóns e ofrendas49
. Outro 

exemplo da época proporciónanolo a chegada en 1141 do carpo de San Petronio ao 

mosteiro boloñés de Santo Stefano, desencadeando a construción dun novo altar e a 

celebración dunha procesión anual que lle aseguraba á igrexa maiores ofrendas e, en 

consecuencia, unha gran popularidade para o seu patrón, obispo Enrico50
. 

Respecto da cronoloxía, a doazón da reliquia 1debe establecerse durante o 

papado de Calisto II, mentres que a súa chegada a San Crisogono sería anterior á 

execución dos frescos en 112851
. O feito de que transcorresen varios anos entre a 

doazón e a presentación na basílica non supón ningún problema, xa que o atraso 

estaría xustificado palas obras da igrexa, que non foi consagrada ata 112752
. 

A consecuencia máis inmediata da chegada da reliquia foi o inicio do culto 

ao Apóstolo na basílica. O desenvolvemento dese culto debeu de ser grande e de 

manterse durante séculas, deixando importantes pegadas iconográficas, coma 
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o célebre mosaico Virxe e nena entre os santos Santiago e Crisogono53
, atribuído 

a Pietro Cavallini (ca. 1250-1330)54
• Este mosaico relacionouse ultimamente 

coa familia Stefaneschi, a máis poderosa do Trastevere da época. Entre os seus 

membros figura Bertoldo di Pietro Stefaneschi, mecenas de Cavallini na veciña 

basílica de Santa María, e o seu célebre irmán, o cardeal J acopo Stefaneschi 

(1295-1343 ), sinalado por algúns autores como ideólogo do ciclo de Santa María55 

e, segundo Giovanna Ragionieri, posible mecenas do mosaico de San Crisogono56
. 

Para finalizar queremos valorar brevemente as consecuencias que a política 

promovedora de Xelmírez e o culto á nova reliquia compostelá tiveron na cidade de 

Roma. En primeiro lugar, ternos que lembrar que a cidade dos Papas baseaba toda 

a súa grandeza no culto ás súas propias reliquias de apóstolos, mártires e santos, 

polo que era difícil un desenvolvemento do culto xacobeo tan espectacular como 

o visto en Toscana. Malia iso é evidente que, a partir do arcebispado de Xelmírez, 

a devoción a Santiago afirmouse na cidade, crecendo de forma constante ao longo 

da segunda metade do século XII e todo o século XIII. Impúxose ademais un culto 

manifestamente «xacobeo» ou «compostelán», apoiado no padroado de Santiago 

sobre os peregrinos e as vías de peregrinación, tal e como reflicten as igrexas postas 

baixo a súa titularidade: igrexas cun claro· carácter asistencfal, ligadas a hospitais ou 

confrarías dedicadas á acollida de peregrinos57
. 
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53 Actualmente está no presbiterio da 
igrexa. Mesnard sostén que en orixe 
formaría parte dunha tumba gótica: 
ibídem, pp. 162-3. 

54 A primeira atribución do mosaico a 
Cavallini débese a Vasari: G . Vasari, 
Le vite de' pitl eccellenti pittori scultori 
e architettori nelle redazioni del 1550 e 
1568, eds. R. Bettarini e P. Barrocchi 
(Florencia: 1967), II, p. 186. A crítica 
moderna sostén esa atribución: P. 
Hetherington, Pietro Cavallini. A Study 
in the Arto/ Late Medieval Rome 
(Londres: The Sagitarius Press, 1979), 
p. 160. G. Matthiae, Pietro Cavallini 
(Roma: De Luca, 1972), p. 128. A. 
Parronchi, Cavallini «discepolo di 
Giotto» (Florencia: Edizioni Polistampa, 
1994), pp. 18-9. 

55 P. H etherington, «The Mosaics of Pietro 
Cavallini in Santa Maria in Trastevere», 
en The ]ournal o/ the Warburg and 
Courtauld Institutes, 33 (Londres: 1970), 
p. 84 . V. Tiberia, I mosaici del XII secolo 
e di Pietro Cavallini in Santa Maria in 
Trastevere. Restauri e nuove ipotesi 
(Todi: Ediart, 1996), pp. 123, 130. 

56 G. Ragionieri, «Cronologia e 
committenza: Pietro Cavallini e gli 
Stefaneschi di Trastevere», Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, vol. 11, 
2 (Pisa: 1981 ), pp. 463-4. 

57 Remito o lector ao meu artigo «Primeras 
conclusiones sobre el culto y la 
i'conografía de Santiago el Mayor en la 
ciudad de Roma», Archivo EspaJiol de 
Arte (Madrid: 2010). Véxase tamén 
R. Vázquez, «Saint James in Rome: 
the vanished churches», La Coránica, 
vol. 36, 2 (Madrid: 2008), pp. 75-98. 



Jean-Marc Ha/ man 

Annaig Chatain 

1 Acerca da obra de D iego Xelmírez e 
o contex to his tórico, v. R. A. Fletcher, 
Saint James's Catapult. The Lije anti 
Times o/ Diego Gelmírez o/ Santiago de 
Compostela (Oxforcl: Clarendon Press, 
1984). 

2 Estela de la branca bordada con seis 
cruces negras, o Pa lio é unha das 
insignias da digniclacle arcebispal 
e patriarca l. 

3 Historia Compostellana. Corpus 
Christianor11111 Continur1tio Mediaevalis, 
cd. E. Falque Rey (Turnhout: 
Brcpols P ublishcrs, 1988). Historia 
Co111postela11a, trnd. E. Falque Rey 
(Mad rid: Aka l, 1994). 

4 /\. -L. l3a rb:1ncs, «Écri re l'his toire cl ' un 
t vcquc et de son Égli sc au x 11 ' siccle: le 
cas de D iego Gc.l mírez (1100-1140) et ele 
l'[-Jistoria Co111postella1H1», Rives 11ord-
111éditerramfe1111es. Révolution et 111i11orités 
religieuses, vol. 14 (Aix-en-Provence, 
2003), pp. 77-93 . Os capítulos 1a45 do 
Libro I da f-Ji\·toria Co111postella11a 
atribuíronselle ao cóengo Munio Afonso. 
Estímase que foron redactados en tre os 
anos 1107 e 1113. Anne-Lise Barbanes 
salienta que algúns dos fe ítos 
consignados son contemporáneos da 
redacción da Historia Compostellana e 
parten de testemuños directos. No caso 
que nos ocupa, Munio Afonso estaba 
entre os inembros da viaxe ad limina 
apostolorum, segundo a fórmula 
consagrada para designar a visita dos 
bispos á Santa Sé. Porén, a partir da 
etapa de Toulouse abandonou a comitiva 
de Diego Xelm írez para chegar a Roma 
pala vía máis directa. 

5 Ibídem, p. 90, nota 49: M. C. Díaz 
y D íaz atribúelle á «Guía» unha data 
que oscila entre 1130 e 1150. Sobre a 
actividade da Escuela Episcopal 
compostelá: A. Rucquoi, «Compostelle: 
un centre culture] aux X' - Xll' siecles», 
in J. D 'Emilio (ed .), Culture ami Society 
i11 Medieval Galicia: A Cultural 
Crossroad al the Edge o/ E11rope (Leycle: 
Brill , 2010). 

6 J. Vielliard (ed.), Le Cuide du pi:leri11 
de Sai11t-]acq11es de Compostelle (Macan: 
Protat freres , 1938), p. 3: «l'une passe 
par Saint-Gil/es [du Gard], lvfo11tpellie1; 
To11/011se et le So111port; une autre par 
Notre-Da111e d11 Puy, Sainte-Foy de 
Conques et Sai11t-Pierre de Moissac; 1111e 
autre tmvene Sai11te-Marie-Madelei11e de 
Vézelay, Saint-Léo11ard e11 Li111011sin et la 
vil/e de Périg11e11x; 1111e aillre encore passe 

A viaxe de Diego Xelmírez 
a través das coleccións do musée 
des Monuments frans;ais, París 

N 
o outono de 1105, obispo de Santiago de Compostela, Diego Xelmírez1, 

inicia unha longa viaxe ata Roma co propósito de solicitarlle o privilexio 

do Palio2 a Pascual II (1099-1118), sucesor de Urbano II (1042-1099) 

na sé pontificia romana. A cidade eterna acollérao xa cinco anos antes con motivo 

da súa ordenación como subdiácono. Esta segunda viaxe cara á cidade dos papas 

marca unha etapa decisiva na ascensión do ilustre prelado, home influente e 

ambicioso, que consagrou a súa vida a aumentar o prestixio da Igrexa de Santiago 

e a difundir a peregrinación a Compostela a través de Europa. As súas ambicións 

eclesiásticas tomarían carpo en 1120, co ascenso da sé galega á dignidade 
-

arcebispal e, como corolario, o do seu bispo ao rango de primeiro Arcebispo 

de Compostela. 

O relato da viaxe realizada polo prelado recóllese nunha crónica coñecida 

co nome de Historia Compostellana , patrocinada por Diego Xelmírez co fin de 

transmitirlle á posteridade a lembranza dos seus grandes feitos3
. Sen chegar a ser 

un modelo de literatura de viaxes, o capítulo décimo sexto, titulado «Viaxe a 

Roma para pedir o Palio» é particularmente valioso, pasto que esta expedición 

non se atopa relatada en ningunha outra fonte4
. 

Para chegar a Roma, o bispo segue, polo que parece, as vías descritas no 

quinto e último libro do Liber Sancti Jacobi ou Libro de Santiago, coñecido tamén 

como Códice Calixtino. Este quinto libro, popularizado en 1938 co título impropio 

de «Guía do peregrino a Santiago de Compostela», foi redactado probablemente 

no seo da escala da catedral compostelá baixo o arcebispado de Diego Xelmírez5
. 

Nel cítanse catro grandes rutas de peregrinación a través de Francia «que, 

conducindo a Santiago, se unen nunha soa en Puente la Reina, en territorio 

español»6
. 

Con todo, na época da viaxe de Diego Xelmírez, a peregrinación a Santiago 

non adquirira a notoriedade que si conquistou varios decenios máis tarde. O 

percorrido deste a través de Francia pode, xa que lago, interpretarse tamén coma 

unha sucesión de etapas que o levaron dun santuario cluniacense a outro, ata a 

abadía nai de Cluny. Para Serafín Morajelo, «il est presque impossible de /aire la 

distinction entre les routes des pelerins et celle des moines>>7. Alén dos intercambios 

artísticos e culturais desencadeados pola peregrinación a Compostela, cómpre non 

desprezar os factores históricos que gardan relación coa importancia das redes 

monásticas europeas no século XII. 
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Á luz das fontes textuais, as coleccións das reproducións do Musée des 

Monuments Franc;;ais sérvennos para evocar os principais altos no camiño 

realizados pala comitiva de Diego Xelmírez, coma, por exemplo, Toulouse, 

Moissac e Cluny. O Musée des Monuments Franc;;ais, bautizado así en 1937 por 

Paul Deschamps (1888-1974), é o herdeiro do Musée de Sculpture Comparée, 

creado en 1879 por Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879). Nel plásmase máis dun 

século de actividade da Comisión dos Monumentos Históricos. As súas coleccións 

de reproducións e de pinturas murais a tamaño natural, creadas con fins 

didácticos e científicos, fóronse enriquecendo e diversificando en función das 

reestruturacións museográficas que acompañaron a evolución das doutrinas 

patrimoniais e as correntes de pensamento8
. O carácter intrínseco da colección do 

museo reflicte <leste xeito as grandes polémicas historiográficas que marcaron os 

estudos composteláns na primeira metade do século XX. 

Un alto no Camiño en Toulouse 

T 
ras Auch, a súa primeira etapa alén dos Pireneos, a cidade de Toulouse 

acolle a Diego Xelmírez. Aínda que a Historia Compostellana se fai eco 

das atencións coas que se rodeou ao prelado, concéntrase ante todo na 

presenza dos adversarios do rei Afonso VI na cidade do Languedoc, así como nas 

consecuencias desta ameaza para a continuación da viaxe cara a Roma. Respecto 

das condicións da estadía, garda un silencio total. Polo tanto , igvoramos se o 

Arcebispo de Compostela puido ter visitado a basílica de Saint-Sernin, ou as 

reliquias de Sadurniño, primeiro bispo de Toulouse, que eran obxecto dunha 

importante peregrinación local, a semellanza das de Santa Fe, en Conques ou 

de San Xil, en Saint-Gilles du Gard. A veneración do «c,orpo do benaventurnd 

Sadurniño» habíase ver máis favorecida aínda grazas á expansión da peregrina ión 

Antiga basílica de Saint-Martin 
de Tours a finais do século xvm 
A. Bourgerie 
1841 
Bibliothéque municipale de Tours, 
Indre-et-Loire 

par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire 
de Poitiers, Saint-Jean d'Angély, Saint
Eutrope de Saint es et la vil/e de 
Bordeaux. La route qui passe par Sainte
Foy, ce/le qui traverse Saint-Léonard 
et ce/le qui passe par Saint-Martin se 
réunissent ¿¡ Ostabat et, apres avoir 
/ranchi le col de Cize, elles rejoignent 
¿¡ Puente la Reina ce/le qui traverse 
le Somport; de léi, un seul chemin 
conduit ¿¡ Saint-Jacques». Estas carro 
viae francigenae son chamadas, 
respectivamente, via tolosana, via 
podiensis, vio lemovicencis y vio 
turonensis. 

7 S. Moraleja, «Cluny et les debuts de 
la sculpture romane en Espagne», en 
Le gouvernement Hugues de Se mur ¿¡ 
Cluny (Macan: Buguet-Comptour, 
1990), pp. 405-35,espec. 407. 

8 L. Pressouyre (ed.), Le musée des 
monuments fra111;ais. Cité de 
l'architecture et du patrimoine (París: 
Editions Nicolas Chaudun, 2007). 
H . Lemoine, «Le musée des Monuments 
franc;ais et la Cité de !' architecture et 
du patrimoine: une possible anthologie 
de l'architecture ¿¡ la franraise?», 
Patrimoi11es, 5 (París: 2009). 

9 Le Cuide du pi:leri11 de Saint-Jacques de 
Compostelle ... op. cit. , p. 49. Como 
demostrou fa risa Melero-Moneo, o 
culto de San Sadu rn i.ño coñece ademais 
un importante de envolvemento en 
Español u partfr de fina.is do éculo XI. 

A :1t110r:i atribúelle:s u impluntución do 
devtmdito culto :1 indhiidu - ou grupo¡ 
socitús de orixe fmnct..."i:ll :1se11mdoo e:n 
Nawrm, e rom:n que mhtt dse 
fo\'Ort: ·id polo d · \~\'0011'<'.tlitt(!) dbi 
peregrim1cioo <t Cool~<!l~ ~t Mrdk:irQb
Mont."Q, ~ ai1n "l~:umiqñ <i::llñ ~'í~: 
~uh~ ~t iron~rr-.¡¡¡)il~~ <i::ll'lt il\"ª1-:·~'l'l®'. C('Jíl) A. 
Rti~t1Qii t r¡;xU, S/tiim11.Jjrmr¡¡t.ftjj l/Jt lb1 ff!Jr¡nllft! 
U\ui .. Wlí_, ~~. M~J¡~. ~1877-~. 



10 As datas do inicio da construción 
descoñécense. Oscilan, segundo as 
propostas, ent re 1060 para a datación 
máis antiga e 1090. Os traballos recentes 
propoñen a data de 1077 para o comezo 
das obras, en relación coa reforma do 
cap ítulo dos monxes. Véxase «Sain t
Sern in médiéval», en H. Pradalier, 
S11i11t-Serni11 de Toulouse. Trésors et 
Métamorphoses (Toulouse: Musée Saint
Raymond, 1989), pp. 25- 34, espec. 25 . 

11 Íd ., «Sain t-Sernin de Toulouse au 
Moyen Áge», en Congres archéologique 
de France. Monuments en Toulous11i11 et 
en Comminges. 54e session, 1996 (París: 
Société fran~a ise d 'archéologie, 2002), 
pp. 256- 301. Para un resumo sobre 
o estado das obras da bas ílica a fi nais 
do século XI véxase íd ., «Saint-Sernin 
Gothique», en Mémoires de la Société 
11rchéologiq11e du Midi de la France, 
vol. 63 (Toulouse: 2003), pp. 89- 108, 
espec. 90. Para este auto r, o ri tual da 
consagrnción im plica a conclusión do 
presbite rio e do transepto, así como a 
const rución dos mu ros da nave a unha 
altu ra en consonancia. 

12 A. Prache, «Les sources fra n ~aises de 
l'a rchitec tu re de Sain t-J acq ues de 

ompostelle», en S11i11 t-]11cq11es et la 
Fm11cc· ... op. cit., pp. 263-70, espec. 
269. A autora an ali zou a situación dos 
templos cham ados «de peregrinación» 
a partir dos tra ba llos de E mile Mfi le. 
Propón rebautizar este gru po, do cal 
a Cntedral de Santiago de Compostela 
const itúc o exemplo máis acabado, 
como «Grupo ele Santiago». 

13 É. l'vlii le [1922], L'art religieux du XII' 
siecle e11 Fm11ce (París: Lib rnire Armand 
Colín, 1966), p. 301. 

14 P. Deschamps, «Notes sur la scul pture 
romane en Languedoc et dans le nord 
de l'Espagne», Bulletin Monumental, 32 
(París: 1923), pp. 305- 51. Neste artigo, 
o auto r clefende as teo rías de E mile Miile 
duramen.te criticadas daquela polo sabio 
americano Arthur Kingsley Porter: <<Les 
11rchéologues [/i·1111r11is] sont, d'apres lui 
[i.e. A. Kingsley Porter], te11da11cieux et 
c'est l'amour de leur pays qui leur a /ait 
voir e11 France la renaissance de l'art 
ro111a11 et par m ite l'i11/l11ence exercée 
par l'art /ra11rais sur les 11w1111111e11ts 
de !' Espag11e du 11onl. Pour !t11; cette 
in/luence 11' existe pas; bien mieux, il 
parail co11sidérer que 11otre art roman 
du Sud-ouest serail plut6t tribu/aire de 
l'Espag11e» (p. 305). A propósito dos 
intercambios entre Miile e Porter véxase 
J. Mann «Romantic Identity, 
Na tionali sm, and the Understand ing 
of the Aclvent of Romanesque Art in 
Christian Spain», Gesta, vol. 46, 2 
(Nova York: 1997), pp.156-64. 

15 En 1932 ob tivéronse con gran 
cl ificul rade nove baleirndos 
(Mou. 06904 en Mou. 06912) da 
Cated ral de Sant iago de Compostela. 
Só tres deles, dous de doelas cl un arco 
(Mou. 05969 e Mou. 05868) , o outro 
da esta tua ele Sa11 Paulo do Pórtico da 
G loria (Mou. 05867), ent raran a formar 
parte das coleccións en 1906. 

a Santiago, xa que Toulouse sinalaba o final do itinerario francés ao que a cidade 

lle deu o nome: a via tolosana, amáis meridional das catro rutas esbozadas na 

«Guía do Peregrino»9
. 

O inicio das obras de reconstrución de Saint-Sernin podería ter coincidido 

coa reforma do capítulo catedralicio e a adopción da regra de Santo Agostiño en 

1073-1076, baixo o abadengo de Isarn (1071-1105) 10
• A consagración en 1096 da 

igrexa e do Altar Maior polo papa Urbano II parece implicar que o ano da viaxe 

de Diego Xelmírez o presbiterio e o transepto , é dicir, o corazón litúrxico do 

edificio, estaban probablemente rematados e dérase comezo á construción dos 

muros da nave11
. 

A basílica de Saint-Sernin e a Catedral de Santiago de Compostela proceden 

dunha mesma decisión arquitectónica, que seguramente ten como modelo a 

basílica de Saint-Martial de Limoges12
. O seu plano integra unha gran nave e un 

transepto saínte flanqueados por naves laterais cornadas por tribunas. O coro está 

rodeado dun deambulatorio que dá paso a varias capelas radiais . Esta organización 

favorece a acollida e circulación dos peregrinos, permitindo ao mesmo tempo 

que se celebren cerimonias litúrxicas no coro. Segundo unha configuración 

común aos dous edificios, cada extremidade do transepto presentaba unha porta 

xeminada. Tanto en Toulouse coma en Compostela, só se conservou a do brazo 

sur. A comparación da decoración esculpida dos dous monumentos revela unhas 

notables afinidades iconográficas e estilísticas. 

O parentesco entre a arquitectura e a escultura dos dous edificios, así como a 

delicada cuestión da datación das obras respectivas, sensiblemente contemporáneas, 

xeraron, e aínda xeran, unha abundante literatura. Nos primeiros decenios do 

século XX estas cuestións eran obxecto de denodados debates historiográficos, que 

atoparon o seu eco no Musée de Sculpture Comparée, e aínda máis no Musée des 

Monuments Frarn;ais . As reproducións dos elementos arquitectónicos da basílica 

de Toulouse conservados nas coleccións do museo proceden das dúas campañas 

de adquisicións levadas a cabo en 1925 e 1938. Con anterioridade, a escultura 

do edificio apenas gozaba de representación nos fondos do Musée de Sculpture 

Comparée. Esta ampliación das coleccións coincide coas teorías defendidas nos 

anos vinte por Émile Male respecto da orixe da escultura románica na península 

ibérica. Para este historiador da arte, a cidade de Toulouse constituía o auténtico 

centro de creación, o crisol orixinal a partir do cal se desenvolvera a arte románica 

no Norte de España: 

«Ün retrouve [l'art de la France] en/ in a l'extrémité de la route, a Saint-]acques de 
Compostelle. Les artistes qui couvrirent de bas-relie/s les portails latéraux de la basilique 
venaient taus de France, et la plupart d' entre eux avaient fait leur apprentissage dans les 
ateliers de Toulouse ou de Moissac. La route de Saint-]acques / ut pour l'Espagne la route 
de la civilisation. C' est par la que lui arrivait ce que la France produisait de plus raffiné: 
la poésie, l'art, l'or/evrerie, les émaux de Limoges» 13

• 

Este concepto expansionista da arte francesa habería de -atapar un ardente 

defensor na persoa de Paul Deschamps, conservador do Musée de Sculpture 
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Comparée a partir de 1924 e refundador do Musée des Monuments Franc;:ais14
. 

A súa simpatía palas teses de Émile Male poríase de manifesto no Musée du 

Trocadéro en 1932 cando introduciu as recreacións da catedral compostelá15
; 

en 193 7 pola instalación nas salas dun mapa das rutas de peregrinación e lago, 

ao ano seguinte, pala execución da reprodución monumental da Porte Miegeville16
• 

Os estudos realizados dende aquela demostraron máis alá de calquera dúbida 

que as obras de construción de Compostela e de Toulouse absorberan influencias 

recíprocas. Marcel Durliat subliñou sobre todo os trazos comúns entre estes dous 

centros artísticos, mais tamén entre Compostela e Conques, cuxo museo presenta 

a famosa réplica do tímpano policromado do Xuízo Final17
. Con este propósito, 

Manuel Castiñeiras demostrou recentemente que, alén de parentescos estilísticos 

e morfolóxicos, a escultura do pórtico da igrexa abacial de Sainte-Foy de Conques, 

e a da Porta de Praterías, en Compostela, obedeceu a un plan equiparable e ligado 

culturalmente á peregrinación a Santiago18
. 

As esculturas máis coñecidas da basílica de Toulouse exhíbense nas 

coleccións permanentes do museo. Catro reproducións da campaña realizada 

en 1925 por Louis Bot, mestre de baleirados da Maison Gache, en Toulouse. 

A escultura do deambulatorio está representada por tres dós sete baixorrelevos 

encaixados no zócalo dende o século XIX
19

. As diferenzas de dimensións e de estilo 

indúcennos a recoñecer dous grupos distintos, cronoloxicamente distantes varios 

anos. O primeiro está exemplificado polo baleirado do baixorrelevo do Cristo 

en maxestade rodeado do tetramorfo e polo do querubín20
• Os motivos 

iconográficos, a escultura nun relevo moi pouco pronunciado e o tratamento 

gráfico dos drapeados, levaron a atribuírllos a Bernard Gilduin, escultor da mesa 

do altar da basílica de Saint-Sernin21 consagrada polo papa Urbano II en 1096. 

Representativo do segundo grupo, o baleirado dun apó.stolo presenta un relevo 

máis acusado22
. O movemento esbozado polo Apóstolo rompe co hieratismo da 

escultura de Berñ.ard Gilduin. Estas características sitúan a execución do segundo 

grupo pouco despois de 1100. Atribuído á decoración da fachadaoccidental, 

o baixorrelevo que representa os signos do León e do Carneiro23 adornaba, antes 

da Revolución, un piar da Porte des Comtes, no brazo sur do transepto da basílica. 

Representa dúas mulleres, cada unha delas coas pernas cruzadas, un pé calzado, 

o outro espido, que levan unha un león, outra un carneiro. A inscrición latina 

gravada no fondo di: «Signo do león/ signo do carneiro. / Isto fíxose en tempos 

de Xulio César». Tanto a iconografía coma o sentido da inscrición exemplifican 

a personificación dos signos do Zodíaco24
• Este baixorrelevo lembra no seu estilo 

a outro que representa unha muller sentada nunha cadeira adornada de cabezas 

de león, encaixada no extremo dereito do tímpano Praterías, no brazo sur da 

Catedral de Compostela. 

A realización do molde da Porte Miegeville25
, situada no flanco sur da 

basílica, foi levada a cabo pala empresa Camille Garnier. Ademais, a análise deixa 

ao descuberto as alteracións realizadas por Viollet-le-Duc cando se restaurou a 

basílica entre 1860 e 1879, pero tamén un estado hoxe en día desaparecido debido 

á erosión do orixinal. O pórtico de Miegeville é exemplar en canto aos estreitos 
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16 P. Vitry, «Le nouveau musée des 
Monuments frarn;ais», La revue de 
France, 24 (París: 1937), p. 705: <<M. 
Deschamps se propase de conserver [au 
musée], malgré l'exclusion des sculptures 
étrangeres, quelques monuments non 
/ran(;ais, lorsque ceux-ci marqueront un 
caractere évident d'influences ou de 
parallélisme absolu avec les créations 
plastiques de naire pays [. .. ] Il serait 
/ticheux que !' 011 ne pzit étudier aussi, d 
proximité des ceuvres /ran(;aises qui les 
ont inspirés, les reliefs de Saint-]acques 
de Compostelle ... ». 

17 Mou. 07133. M. Dudiat, La Sculpture 
romane de la route de Saint ]acques de 
Conques d Compostelle (Mont-de
Marsan: Comité d'études sur l'histoire 
et l'art dela Gascogne, 1990). 

18 M. Castiñeiras, «Da Conques a 
Compostella: retorica e performance 
nell'era dei portali parlanti», en A. C. 
Quintavalle (ed.) , Medioevo: Immagine e 
Memoria (Milán: Electa, 2010), pp. 65-81 , 
es pee. 65, 72: «Oltre alfe piil che evidenti 
somiglianze Jormali e mo1fologiche che 
emergono Jra le sculture di Conques e 
quelle di Plasterías, vi sano anche a/tri 
elementi di riscan/ro attinenti alle 
cosiddetta cultura del pellegrinaggio, 
in cui i soggetti e il loro linguaggio, 
calcolatamente distribuiti nello spazio 
compositivo, instaurano una relazione 
diretta con lo spettatore». O autor suxire 
que, ao final da súa estadía en Cahors, 
Diego Xelrnírez fixo un alto en Conques: 
Diego XeL11írez, K>econdo la Historia 
Compostellana, Jece il tralla della via 
podiensis da Moissac a Cahors, da dove era 
molto Jacile continuare fino a Conques». 

19 Para un estado da cuestión a propósito 
da primeira localización dos 
baixorrelevos, v.]. Cabanot, «Le décor 
sculpté de Saint-Sernin de Toulouse», 
Bulletin monumental, vol. 132, 2 (París: 
1974),pp.99-147,espec. 132-4. 

20 Trátase respectivamente dos baleirados 
Mou. 06746 et Mou. 06747. 

21 Unha réplica da mesa do altar figura nas 
coleccións do museo (Mou. 07080). 

22 Mou. 06748. 
23 O baixorrelevo orixinal consérvase 

dende 1800 no Musée des Augustins, 
Toulouse (RA502). 

24 B. Mora, «Signum Leonis, signurn 
Arietis: Signes zodiacaux? A propos du 
bas-relief toulousain des "deux vierges" , 
Annales du Midi, 103/196 (Toulouse: 
1991), pp. 483-9. La Sculpture romane 
de la route de Saint ]acques de Conques 
a Compostelle ... op. cit., pp. 412-5. 

25 Mou. 07133. 
26 O. Testard, «La porte de Miégevilie 

de Saint-Sernin de Toulouse: analyse 
iconographique», Mémoires de la Société 
archéologique du Midi de la France, vol. 
64 (Toulouse: 2004), pp. 25-62. ÉmiJe 
Miile basea a súa hipótese na semellanza 
co relevo da Porta de Praterías. Para 
Olivier Testard, esta atribución debe 
reconsiderarse a favor dunha 
representación sintética do apóstolo 
Santiago: «Nous ne pouvons done écarter 
qu'ñ Toulouse ]acques soit une image 
synthétique, qu'il ne Jaut pas choisir entre 
Majeur et Mineur, et qu'ilfaut s'en tenir 
d ]acques tout simplement». 



Signum Leonis, Signum Arietis 
[Saint-Sernin de Toulouse; baleirado] 
1925 
Cité del' architecture et du 
patrimoine- musée des Monuments 
franr;ais, París 
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lazos que unían os dous centros artísticos. Constitúe o exemplo máis antigo que 

se conserva de pórtico que asocia tímpano e lintel historiados. Os apóstolos, 

presentes no lintel, asisten á Ascensión representada no tímpano. As afinidades 

con Compostela advírtense especialmente nas dúas figuras do Apóstolo, colocadas 

a un lado e ao outro do tímpano, que lembran a efixie de Santo André de 

Praterías. Á esquerda do tímpano, a figura de San Pedro; á dereita, a de Santiago, 

seguramente o Maior, segundo Émile Male26
. Tres dos catro capiteis dos teares 

exteriores ilustran un ciclo dedicado á Infancia de Cristo , que Marcel Durliat 

relaciona estilisticamente co obradoiro de Bernard Gilduin. Pola contra, atribúe 

o cuarto capitel, ornado con leóns enredados en lianas, a «autre atelier [ ... ] 

ouvert a l' extérieur, en l' occurrence a des influences venues de Saint-Jacques 

de Compostelle» 27
. 

Á sombra de Moissac 

S 
egundo a Historia Compostellana, logo de saír de Toulouse, Diego Xelmírez 

chega á abadía beneditina de Saint-Pierre de Moissac. O breve fragmento 

dedicado a esta etapa limítase exclusivamente aos honores recibidos polo 

bispo de Compostela, por unha banda, e á tranquilidade dá estadía, por outra. 

A abadía de San-Pierre de Moissac descríbese, polo tanto , como un asilo pacífico, 

«quasi ad tranquillitatis portum»28
. 

Esta estadía corresponde á fase de apoxeo da abadía, baixo o abadengo de 

Ansquitil (1085-1115), terceiro abade dende a afiliación de Moissac á Ecclesia 

cluniacensis, en 105Y9
• Pódese dar por seguro que Diego Xelmírez pasease, e se 

cadra mesmo meditase, nas galerías do claustro contiguas á nova igrexa construída 

baixo o abadengo de Durand de Bredons (1048-1071). A inscrición dedicatoria, 

baixo o piar central da galería occidental, indica, de c~rto, que a edificación do 

claustro finalizou en 1100, baixo a autoridade de seu anfitrión30
. Con todo~ sería 

pouco crible afirmar que puido contemplar o famoso pórtico da torre campanario . 

A súa construción, atribuída ao abade Ansquitil segundo a cróniéa redactada por 

Aymeric de Peyrac no século XIV, oscila entre 1115 e 113031
. 

A escultura do claustro, así como a do pórtico da igrexa abacial, está ben 

representada nas coleccións de reproducións do musée des Monuments franc;:ais. 

No seu segundo informe acerca da creación do Musée de Sculpture Comparée, 

con data de 12 xullo de 1879, Eugene Viollet-le-Duc proxecta para a primeira sala 

consagrada ás Épocas Hieráticas «os baleirados dalgunhas figuras da porta sur da 

igrexa de Moissae». Propóñense igualmente para a sala décimo sexta, dedicada 

á Ornamentación esculpida, «exemplos extraídos de Moissae». Os monumentos 

da abadía figuran, polo tanto, entre os espécimes seleccionados polo arquitecto 

para participar na empresa de rehabilitación da arte medieval na,cional que 

debía materializarse no Musée du Trocadéro no momento da súa inauguración 

en 188232
• 

A execución dos moldes dos capiteis do claustro de Moissac, o máis antigo 

e o máis completo dos claustros historiados conservados en Francia, prodúcese 

dende 188133
. En 1906 e 1907 o museo cómpralle ao obradoiro de reproducións 
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27 La Sculpture romane de la route de 
Saint ]acques de Conques a Compostelle 
... op. cit ., pp. 399-402. 

28 Historia Compostellana ... op. cit., I, 16, 
p. 101. 

29 P. Racinet, «L'expansion de Cluny sous 
Hughes I" de Semur», en Le 
gouvernement d'Hugues de Semur a 
Cluny ... op. cit., pp. 93- 131, espec. 117. 

30 <<L'an de l'incarnation du prince éternel 
1100 a été fait ce cloitre, au temps du 
seigneur Ansquitil abbé. Amen. VVV. 
MDM. RRR. FFF». Unha reprodución 
da dedicatoria, realizada polo obradoiro 
do Musée des Beaux-Arts de París, 
entrou a fo rmar parte das coleccións 
do museo en 1996 (Mou. 05871). 

31 ]. Wirth, La datation de la sculpture 
médiévale (Xenebra: Droz, 2004), 
pp. 26- 38. O autor propón situar a 
realización do pórtico antes de 1115. 

32 A pedimento de Ludovic Vitet, 
inspector xeral dos Monumentos 
Históricos, Viollet-le-Duc dirixira unha 
importante campaña de restauración en 
Moissac, entre 1845 e 1853. O claustro 
e a igrexa abacial foron declarados 
monumentos históricos en 1840 e 1846, 
respectivamente. 

33 Actas da subcomisión do Musée de 
Sculpture Comparée do 11 de decembro 
de 1880. A realización do molde de tres 
capiteis confióuselle ao escultor Barrion. 
Arquivos dos Museos Nacionais 
(5HH3): escrituras do contrato do 
1 de febreiro e do 8 de abril de 1880. 
Un cuarto capitel baleirouse en 1888. 

34 Trátase respectivamente dos baleirados 
Mou. 05873 et Mou. 05872 . 

35 Para unha análise exhaustiva da 
escultu ra do claustro: Q. Cazes e 
M. Scelles, Le cloitre de Moissac. Chef 
d'O?uvre de la sculpture romane (Bordeas: 
Editions Sud-ouest, 2001) . 

36 Mou. 05874. 
37 M.-C. Correia Leandro, «Le lieu et les 

images: les sculptures de la galerie du 
cloltre de Moissac», en A. Von Hülsen
Esch e J-C. Schmitt (eds. ), Methodik 
der Bildinte1pretation / Les méthode 
de l'interprétation de l'image. Deutsch
Franziisische Kolloquien 1998-2000, 
(Giittingen: Wallstein Verlag, 2002), 
p. 460, nota 64 . 

38 Jean Pouzadoux (1829-1893), primeiro 
mestre de baleirado do obradoiro de 
reproducións do Musée de Sculpture 
Comparée, colaborou con Adolphe
Victor Geoffroy-Dechaume nas obras de 
res tauración de Viollet-le-Duc de Lassus 
e de Boeswillwald, Tamén se encargou 
dos traballos de baleirado do Teatro da 
Ópera dirixidos por Charles Garnier. 
Tras a súa morte en 1893, Charles
Édouard, o seu fillo e colaborador, 
retoma a concesión e o título de mestre 
de baleirado titular do museo. 

39 Mou. 00027 . A toma das pegadas das 
xambas e do parteluz do pórtico 
examínanse regularmente, como 
demostran as actas da subcomisión do 
Musée de Sculptu re Comparée a partir 
de 1882. A realización efectiva destes 
complementos inscríbese no cadro da 
ampliación do Musée de Sculpture 
Comparée na ala occidental do palacio 
do Trocadéro. 
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40 «Cluny et les debuts de la sculpture 
romane en Espagne» .. . op. cit., p. 405. 

41 A expresión «ad li111ina sanctorum 
apostolorum Petri et Pauli» que aparece 
nos cartularios cluniacenses suxire que 
a abadía, que posuía as reliquias dos 
apóstolos Pedro e Paulo, desexaba 
realizar o papel de substituta na 
peregrinación romana. D . Iogna-Prat, 
Ordo1111er et exclure, Cluny et la société 
chrétie1111e /ace a l'hérésie, au j11daó-111e 
et ñ l'Ma111, 1000-1050 (París: Aubier, 
1998), pp. 85-6. 

42 D . \VI. Poeck, «Cluniacensis Ecclesia. 
Der cluniacensische Klosterverband 
(10.-12. Jahrhundert)», Miinstersche 
Mittelalter-Sclm/te11, 71 (Múnic: 
LMU-Ludwig-Maximilians-Universitat, 
1998). A partir das obras da escola ele 
Münster e para o período ante rior a 
1200, prefírese o termo «Ecclesia 
cl1111iace11sir» ao de «orcle cluniacense». 

do Musée des Beaux-Arts de París dezasete capiteis a maiores. As reproducións 

que se expoñen actualmente na sala Elementos de arquitectura proveñen d~sta 

última campaña de adquisicións. A escenografía montada co gallo da reapertura 

do museo en 2007 pretende recuperar a disposición dun piar angular das galerías 

do claustro, cos s_eus grandes relevos de apóstolos, e na súa prolongación, os 

capiteis sobre columniñas, alternativamente simples e xeminadas. Así, os moldes 

dos relevos coa efixie de San Pedro e San Paulo34 están agrupados de tal xeito 

que lembran a situación dos orixinais, contra o piar do ángulo sueste do claustro. 

Dende este lugar, os monxes podían ver os dous santos patróns do mosteiro en 

canto cruzaban a porta do claustro.' Os orixinais destes dous grandes relevos, entre 

os máis salientables da escultura do claustro, foron esculpidos en pranchas de 

mármore procedentes de sarcófagos antigos. A pouca profundidade do relevo, 

inspirado nos marfís carolinxios, e o seu carácter gráfico emparéntaos coa 

escultura lixeiramente anterior (1096) de Bernard Gilduin. Esta semellanza 

estilística fala en favor da presenza en Moissac dos escultores formados nas obras 

da basílica de Toulouse35
• 

Os baleirados dos tres capiteis do claustro que se expuxeron proceden 

de dúas galerías diferentes. O capitel sobre columniña xéminada, adornado con 

recubrimento de decoración vexetal, pertence á galería norte36
. Na ménsula 
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desenvólvese un motivo regular de vexetais enroscados, inspirado seguramente 

na arte musulmá, como tende a confirmalo a pseudo-inscrición árabe que imita

ª escritura cúfica que percorre a moldura, Da galería leste proceden os capiteis 

historiados que ilustran, un o Lavatorio dos pés, o outro, o martirio do bispo 

Froitoso e dos diáconos Augurio e Euloxio, As escenas representadas mostran 

sucesivamente os tres mártires de Tarragona, a súa condena polo gobernador 

Emiliano, o seu suplicio e, por último, a súa glorificación, As relacións existentes 

entre a abadía de Moissac e a rexión de Tarragona, sobre todo coa diocese de 

Girona, poderían explicar a representación do suplicio dos tres santos españois 

na iconografía do claustro37
, 

Consonte o programa do museo esbozado por Viollet-le-Duc, só o tímpano 

do pórtico e diversos elementos foron moldeados en 1881 polo escultor Barrion, 

A execución do molde das xambas e do entrepano do pórtico levouna a cabo 

oito anos máis tarde o mestre de baleirado titular do museo, Jean Pouzadoux38
, 

Estas diferentes partes foron reunidas co obxecto de compoñer a monumental 

réplica que sinala a magnífica entrada da Galerie des moulages dende 193739
, 

O pórtico marca o apoxeo da arte románica do Languedoe, Os baixorrelevos dos 

muros laterais -a Infancia de Cristo e a Parábola do rico insensato- completan 

. a visión da Apocalipse do tímpano, O escultor respectou o texto da Apocalipse 

de San Xoán: Cristo aparece rodeado dos símbolos dos Evanxelistas e dos vinte e 

catro Anciáns, O lintel, adornado con rosetóns, está sustentado por unha columna 

animada con leoas, As dúas portas, enmarcadas dun lado polos profetas Isaías e 

Xeremías, e do outro polos apóstolos Pedro e Paulo, simbolizan a continuidade 

entre o Antigo e o Novo Testamento, 

Cluny, Caput totius monastice religionis 

L 
ogo de se deter en Toulouse e Moissac, Diego Xelmírez chega á abadía de 

Cluny, sen dúbida o obxectivo principal e meta última da súa viaxe por 

Francia: «Diego Gelmirez savait que le chemin le plus court pour atteindre 

Rome passait par le long détour de Cluny caput totius monastice religionis»4º, 
O bispo de Compostela non podía deixar de visitar a poderosa abadía, elevada 

a rango de «segunda Roma» e que, baixo o abadengo de Hugues de Semur 

(1049-1109), coñecía un verdadeiro apoxeo41
, 

O mosteiro, fundado en 910 por Guillerme II, Duque de Aquitania e Conde 

de Macon, albergaba el só a máis de douscentos monxes a principios do século XII 

e exercía a súa autoridade sobre centos de priorados no seo dun sistema 

eclesiástico rigorosamente xerarquizado: a Ecclesia cluniacensis42
, Os seus abades 

souberan conquistar o favor dos Grandes, emperadores, soberanos e nobres, e 

mantiñan relacións estreitas e constantes co papado, Dende principios do século XI, 

a península ibérica era tamén unha potencia aliada43
, O prestixio crecente da abadía 

levara aos reís de Navarra, León e Castela a escollela como modelo para reformar 

os seus mosteiros44
, En 1063, Fernando I, que desexaba gozar da intercesión da 

santa abadía, ofrecérase a entregadle un censo anual a cambio das oracións dos 

seus monxes45 , As súas doazóns permitíronlle a Hugues de Semur acometer a 
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43 Na liña dos traballos levados a cabo por 
Joseph Bédier no eido da literatura, 
durante moito tempo concedéuselle 
á abadía de Borgoña un papel 
fundamental no programa cultural 
español e, máis en concreto, unha 
acción decisiva no desenvolvemento 
da peregrinación a Santiago, que 
convertería en instrumento ao servizo da 
Reconquista e en manancial financeiro, 
O colofón do quinto libro -<<Guía do 
peregrino>>-, que sitúa a redacción da 
obra en Cluny, era un dos fundamentos 
desas teorías. En Francia atoparon 
ardentes defensores en Marcelin 
Defourneaux, Émile Magnien ou Émile 
Male, Na historiografía española, 
conduciron na pluma de Américo Castro 
a unha auténtica demonización dos 
monxes negros, acusados de 
imperialismo, e de Hugues de Semur, 
cqmparado con Napoleón, Hoxe en día, 
o punto de vista dos historiadores está 
máis matizado. Recoñécese que a abadía 
borgoñona, aínda que se mostraba 
favorable á peregrinación a Santiago, 
non se empeñou directamente na súa 
divulgación, e que o imperialismo 
cluniacense sobrevalorouse en exceso . 
Para unha precisión destas cuestións, 
véxase P, Henriet, «Moines envahisseurs 
ou moines civilisateurs? Cluny dans 
l'historiographie espagnole (X!Jc-xxc 
siecles)», Revue Mabillon, vol. 11, 72 
(París: 2000), pp, 135-59. Íd., «Capitale 
de toute vie monastique», «Élevée entre 
toutes les églises d'Espagne», «Cluny 
et Saint-Jacques au XII° siecle», en A 
Rucquoi (ed,), Saint-Jacques et la France 
,,. op. cit., pp, 407-50, 

44 «]'appris (Sanche III de Navarre) que 
personne ne pouvait témoigner plus 
par/aitement de la pe1fection de cette 
sainte pro/ession [.,,] dans un paifait 
mode de vie régulier avec plus de prestige 
que tout mitre monastere bénédictin», 
A Bernard e A Bruel (eds,), Collection 
de documents inédits sur l'histoire de 
France. Premiere série Histoire politique, 
vol. 4:6 (París: Firmin Didot freres, 
1876-1903), n, 2891. 

45 Cluny mantivo, dende a súa fundación, 
un vínculo privilexiado co culto aos 
mortos e o alén, Baixo o abadiato de 
Hugues de Semur, «a política funeraria» 
da abadía cluniacense desenvolveuse 
centrándose nos Grandes, Os 
benfeitores do mosteiro, en troques 
das súas doazóns, eran integrados na 
societas ou na Jraternitas do mosteiro e 
beneficiábanse por iso da oración dos 
monxes, Sobre a política funeraria de 
Cluny, véxase D, logna-Prat, «Des morts 
tres spéciaux aux morts ordinaires: la 
pastorale funéraire clunisienne (xl°-xnc 
siecle)», Médiévales, 31(París:1996), 
pp, 79-91. Sobre os soberanos 
hispánicos e Cluny, véxase C J Bishko, 
«Liturgical lntercession at Cluny for 
the King Emperors of Leon», Studica 
Monastica, 3 (Montserrat: 1961), pp. 
53-76. J W, WiUiams, «Cluny and 
Spain», Gesta, 27, 1/2 (Nova York: 
1988), pp, 93-103, 
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46 KennethJohn Conant data estas obras 
en 1077: K. J. Conant, «L'abside et le 
chceur de Cluny III», Gazette des Beato:
Arts, 79 (París: 1972), pp. 5-12 . 

47 As doazóns de establecementos 
monásticos a Cluny comezaron baixo o 
reinado. de Afonso VI. Patrick Henriet 
indica que, ent re 1072 e 1143 , arredor 
de 25 establecementos españois pasaron 
baixo o seu control. Non está de máis 
constatar que moitos deles se si tuaban 
en Tierra de Campos, unha zona 
fronteiriza aínda fráxil entre Castela 
e León que Afonso VI acababa de 
reunificar. «Capitale de toute vie 
monastique», «Élevée entre toutes 
les églises d'Espagne», «Cluny et Saint
Jacques au xn• siecle» ... op. cit., 
pp. 407-51, espec. 412-4. 

48 Como exemplo, nunha carta do 
cartulario de Cluny consígnase unha 
doazón de Afonso VI de 10 000 talentos 
«ecclesiae quam ed1/icatis»: Collection de 
doc11111e11ts i11édits sur l'histoire de France. 
Premiere série Histoire politique ... op. 
cit., n. 3562. 

49 Pierre le Vénérable, De Miraculis, ed. 
D. Bouthillier e ].-P. Torrell (París: Cerf, 
1992), p. 184. 

50 «De Dalmachio Cialmachio Clvniacensi 
Monacho in Episcopvm Compostelle 
Promoto», en Historia Co111postel!a11a. 
Corpus Christia11om111 Contim/(/tio 
Mediaevalis ... op. cit., I, 5. 

reconstrución dos edificios claustrais46
• O fillo de Fernando I, Afonso VI, Reí 

de León e Castela, fixera da expansión cluniacense en España un dos eixes 

principais da súa política47
• Á vez, convertérase nun dos «socios» máis xenerosos 

da abadía, axudando cunha contribución substancial ás obras da nova igrexa 

abacial48
• Pedro o Venerable canta que «son zele lui avait acquis, apres son royaume 

temporel un autre royaume - éternel on peut le croire»49
• 

No contexto desta rede de alianzas, tan políticas coma espirituais, 

Compostela buscaba ocupar tamén unha posición privilexiada. En 1095, 

Dalmacio, un antigo monxe cluniacense que chegou a ser bispo de Compostela, 

obtivera o traslado da sé de Iría a Compostela, e o privilexio de exención que 

colocaba a súa igrexa exclusivamente baixo a autoridade romana50
• Dende ese 

momento, os vínculos entre a igrexa compostelá e a abadía borgoñona non 

pararon de se afianzar. A abadía cluniacense conservaba reliquias de Santiago 

e unha capela consagrada ao Santo Apóstolo51
. Unha fonte do século XVII dinos 

que o seu altar fara consagrado por Dalmacio co gallo da viaxe a Francia do papa 

Urbano II para o concilio de Clermont52
. De feíto, Cluny <<Jouait un role non 

négligeable dans la dzffusion des miracles jacobéens» e probablemente apoiábase 

na súa amizade coa sé compostelá para aumentar a súa rede de influencias na 

Península Ibérica53
. Pola súa parte, a igrexa de Compostela recoñecía a posición 

preeminente de Cluny e o seu papel de capital de toda a vida monástica54
• A súa 

amizade, constantemente reafirmada, coa grande abadía, centro recoñecido 

de santidade e de lexitimidade, era para ela un aval de prestixio. O modelo 

cluniacense estaba considerado como fonte de inspiración directa. Alén do 

.recoñecemento mutuo, Cluny aparecía tamén como un mediador esencial. 

Na súa loita por obter a dignidade metropolitana, o apoio da Ecclesia cluniacensis 

e a súa influencia en Roma eran esenciais para Diego Xelmírez. 

A Historia Compostellana dedícalle longas pasaxes-á visita de Diego Xelmírez 

a Cluny55
. Canta que foi acollido como un irmán e que foi recibido con grandes 
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procesións. Despois esténdese acerca da natureza do trato entre os dous 

personaxes. Hugues de Semur, lago de evocar as dificultades que aínda asexan, 

a Diego Xelmírez no camiño e a causa das negativas anteriores do pontificado, 

garántelle o seu apoio ao arcebispo. A intercesión conxunta do Príncipe dos 

apóstolos, Pedro, e de Santiago permitirá salvar os últimos atrancos. Varios 

días máis tarde, obispo de Compostela, invitado a celebrar a misa co gallo da 

festividade de San Miguel, pasa a formar parte da memoria cluniacense. Coa 

seguridade de que canta coa oración dos monxes, marcha de Borgoña cheo de 

esperanza e continúa a súa viaxe cara a Roma, de posesión cluniacense en posesión 

cluniacense. De novo, a Historia Compostellana consigna máis adiante a acción 

decisiva do abade Pons de Melgueil en favor de Diego Xelmírez. En 1120 o papa 

Calisto II, elixido recentemente en Cluny, consente, grazas aos consellos do abade, 

en concederlle o Palio ao bispo de Compostela56
. Esta fonte histórica de primeira 

importancia non nos di nada, porén, do proxecto que concentraba daquela 

a enerxía de toda a comunidade cluniacense: a construción de Cluny III. 

As obras de Cluny III, «inmensa rede tendida para pescar as almas», 

segundo Hugues de Semur, o edificio máis grande da Cristiandade medieval, 

comezaran, en efecto, en 1088. En 1105, cando obispo de Compostela chega 

á prestixiosa abadía de Borgoña, a Maior Ecclesia era aínda un terreo enorme 

en obras. O estado de progresión delas nesta data non se coñece con precisión, 

mais os numerosos estudos dedicados á construción de Cluny III dannos algúns 

indicios. 

O 25 de outubro de 1095, o Papa Urbano II, co gallo dunha estadía en 

Cluny, onde fara monxe e gran prior, procede á consagración do Altar Maior e do 

altar da misa das mañás. Pala súa banda, os prelados que integraban o seu cortexo 

consagran tres altares secundarios «in tribus primis cancellis [nas tres primeiras 

capelas]»57
. A cuestión da conclusión do presbiterio nesta data, abordada a partir 

da única interpretación de textos a miúdo escuras, e de vestixios moi escasos, foi 

obxecto de controversias durante moito tempo. As escavacións realizadas por 

Kenneth J ohn Conant levaran ao arqueólogo a pensar nunha progresión das obras 

de Leste a Oeste por perfís verticais e a propoñer <lúas grandes campañas de 

traballos: a primeira, gradual de 1088 a 1107, que correspondería á construción 

das partes orientais da igrexa abacial58
. En 1968, Francis Salet reconsideraba estas 

hipóteses e afirmaba que as obras da igrexa abacial non puideron avanzar dunha 

maneira tan lineal59
. As vacilacións, os cambios de decisión que se advirten, tanto 

nas construcións conservadas coma na distribución do deambulatorio, parecerían 

indicar que as obras se iniciaran nun principio a nivel do gran transepto e falaban 

a favor dunha finalización tardía do coro da igrexa abacial cara a 1118-1120. A 

data de demolición da antiga igrexa, Cluny II, fixada con seguric;lade ao redor de 

1120, confirmaba a súa teoría60
. Sexa como sexa, a consagración de 1095 non se 

podía considerar, na súa opinión, unha proba da conclusión das seccións orientais 

do santuario. As tres capelas citadas nas fontes poderían designar así mesmo as 

capelas orientadas a partir dun ou doutro dos cruceiros. As reliquias de San Pedro 

e San Paulo non foran obxecto ata esa data de ningún traslado solemne, o que 
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Capitel de Cluny dos tons do Canto 
Gregoriano [baleirado] 
1929 
Cité de l'architecture et du 
patrimoine-musée des Monuments 
fran~ais, París 

51 A mención das reliquias de Santiago 
aparece no Liber Tramitis cando se 
describe o contido dun valioso relicario 
coa imaxe de San Pedro que contén, 
entre outros carpos santos: «Pol'tio cruce 
domini et de veste sane/e Marie matris 
domini et de proprio c01pore sancti Petri 
apostoli et de carne sancti Iacobi 
aportoli ... » Liber Tramitis aevi Odilonis 
Abbatis, ed. P. Dinter (Siegburg: 
Schimitt, 1980), p. 260. 

52 A. de Y epes, Crónica general de la Orden 
de San Benito, ed. Pérez De Urbe! 
(Madrid: Ediciones Atlas, 1959-1960), 
p. 262. 

53 «Capitale de toute vie monastique», 
«Élevée entre toutes les églises 
d 'Espagne», «Cluny et Saint-Jacques au 
XI!' siecle» ... op. cit., pp. 407-51, espec. 
425-32, 443-9. 

54 A expresión «caput totius monastice 
religionis» aparece ao comezo do 
capítulo da Historia Compostellana que 
relata a estadía de Diego Xelmírez en 
Cluny en 1105. «Qvando romam adiit 
pro pallio», en Historia Compostellana. 
Corpus Christianorum Continuatio 
Mediaevalis ... op. cit. , 1, 16 p. 38. 

55 Ibídem, pp. 38--40. 
56 Ibídem, «De Scismate Et De 

Recontiliatione Calixti Pape et 
Clvniacensis Abbatis», II, 14, p. 247 . 

57 Bibliotheca Cluniacensis, col. 518-9. 
«Cronoloxía». 



58 A consagración solemne en 1130 polo 
papa Inocencio II proporciona un 
termi1111s ante quem. De aco rcl o coas 
in cl icacións ele Urbano II -que 
clesexara que se o rgan izase no seu 
111 0111 enco, te111pore opportuno- o d ía do 
an iversa ri o da p rimeira consagración, 
ti vo luga r un 25 ele outub ro. 

59 F. alet, «Cluny Jl(», J3111leti11 
Mo1111111e11tal, 126 (París: 1968), 
pp. 235-92. 

60 Ca ra a 1120-1121, o monxe H ugues 
glorifica o seu abncle por te r de rri bado 
a antiga igrexa e agrandado o claustro 
logo da fi nalización do novo santuario: 
«11ovo 111irabili opere constructo 
monasterio illud antiquum destrui 
et claustra dilatari mandasti». 

61 A. Baucl , «Le chantier ele la troisieme 
abbatiale ele Cluny», Revue Mabillo11 , 
vol. 11 , 72 (París: 2000), pp. 278- 80: 
<<Le réseau de chainage qui court sous 
l'e11se111ble de l'éd1/ice conforte l'idée 
d'une rigoureuse organisation du projet. 
Les décalages repérés entre piliers et 
mun~ loin d'étre des repentirs, sont au 
co11traire la pre11ve d'une réflexion déjii 
tres abo11tie rnr les notions de stmcture 
et d'équilibre qui autorise l'élévation 
exceptionnelle des voütes, ¡¡ 30 m, grcice 
au report des charges sur l'ossature du 
btitiment et 1111 usage 11ovateur du porte-ii
fa11x>>. O autor fala cl unha «révolutio11 
architect11rale». Véxase tamén, íd. Cluny, 
1111 grand cha11tier 111édiéval au cceur de 
l'Europe (París: Écl itions A.& ]. P ica rcl , 
2003). 

62 O. K. \Xferckrneiste r, «Cluny III ancl the 
pilgrimage to Santiago de Compostela», 
Gesta,27 (Nova York: 1988), pp. 103-12. 

63 C. Heirz, «Réflexions sur l'architecture 
clunisienne», Revue de l'Art, 15 (París: 
1972) , pp. 81-94,espec.90. 

64 «Le chanrier ele la troisieme abbatiale 
ele Cluny» ... op. cit. , p. 280. 

65 K. J. Conanr , Cl1111y. Les églises et la 
111aiso11 du chef d'ordre (Miicon: Protat 
Freres, 1968): espec. o plan de 
escavacións, lam. II, fig . 2 e a imaxe 
rehab ili tada do santuario, lam . . XLV, 
fig. 83. 

indica claramente que o edificio non avanzara dabondo como para poder proceder 

ao seu traslado ao coro. Os traballos de investigación iniciados dende 1993 por 

Anne Baud no terreo de Cluny demostraron que os mestres de obra partiran, 

dende o principio, dun plan preestablecido e perfectamente concibido. A calidade 

das técnicas empregadas, o dominio dos desafíos suscitados pola estrutura e o 

equilibrio, demostran o alto nivel de reflexión que xa acadaran uns arquitectos 

cunhas capacidades de innovación que se anticipan ás pescudas da época gótica. 

O carácter erudito das referencias e das citas , a firme vontade de se reconciliar 

coa arquitectura antiga e de se inscribir na liña de San Pedro en Roma, o recurso 

innovador ao grande aparato, son fiel reprodución das ambicións da Ecclesia 

cluniacensis61
• Así pois, obispo Diego Xelmírez, cando fixo un alto en Cluny, 

descubriu unhas obras dunha envergadura extraordinaria , dirixidas por homes de 

experiencia que xa chegaran ao cumio da súa arte. Calquera que fose a etapa na 

que se encontrasen, non nos custa imaxinar a extraordinaria impresión que debeu 

producir a súa visión no prelado, el mesmo gran construtor. 

As solucións empregadas en Cluny son ata certo punto comparables coas da 

arquitectura das igrexas chamadas «de peregrinación», coas cales a igrexa abacial 

cluniacense comparte certas semellanzas: un plan que integra un transepto 

provisto de absidiolas e un deambulatorio con capelas radiais. Otto Karl 

Werckmeister interpretounas como a proba da política hexemónica da abadía 

cluniacense sobre os santuarios dos camiños de Santiago de Compostela62
• Carol 

Heizt observou igualmente que cinco dos dez altares de Santiago de Compostela 

tiñan, segundo a «Guía do peregrino», advocacións idénticas ás de Cluny III, 

e que o altar de San Nicolao estaba situado no mesmo lugar nos dous edificios63
. 

Aínda que hoxe en día eremos que Cluny procuraba definirse como un centro 

de peregrinación potencial e unha «Roma monástica», as esixencias da liturxia 

cluniacense, tan perentorias nas fontes relativas á abadía, parecen máis 

fundamentais . Por outra banda, a duplicación dos transeptos , o elevado número 

das capelas, a multiplicación das torres-campanario, converten o presbiterio 

de Cluny III nun exemplo único na historia da arquitectura. O feíto de que se 

tomase tal decisión, reflexo dun simbolismo do espazo específicamente 

cluniacense, testemuña ante todo a vontade da abadía borgoñona de aparecer 

como o «faro da Cristiandade»64. 

Hoxe en día non quedan de Cluny máis que algúns vestixios do nártice e o 

brazo sur do gran transepto da Maior Ecclesia . Así e todo, a distribución da igrexa 

abacial coñécese ben dende o traballo pioneiro do arqueólogo Kenneth J ohn 

Conant . Entre 1928 e 1950, as escavacións arqueolóxicas da Medieval Academy 

of America, conducidas baixo a súa dirección, ofreceron uns resultados decisivos 

para o seu coñecemento. As recreacións gráficas propostas polo profesor de 

H arvard , particularmente evocadoras, proporcionaban por vez primeira unha 

imaxe suxestiva do inmenso edificio65
. Os seus descubrimentos fundamentais 

materializáronse rapidamente na forma dunha maqueta do musée des Monuments 

fran\'.aÍs. Dez anos despois de iniciada a exploración arqueolóxica, a maqueta de 

madeira pintada e arame metálico da Maior Ecclesia recreaba, segundo as súas 
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proporcións, as partes da abadía destruídas logo da Revolución e os vestixios 

que aínda se conservaban in situ66
• A semellanza das grandes basílicas romanas 

ás que a abadía remitía directamente, o edificio posuía unha planta de cinco naves. 

O enorme presbiterio, destinado a acoller as procesións e a servir de marco 

monumental á liturxia cluniacense, constaba dun dobre transepto e dun 

deambulatorio con cinco capelas radiais. Catro torres, dominando o conxunto, 

subliñaban a importancia simbólica deste espazo sagrado. A basílica, anticipo 

terrestre da Xerusalén Celeste, tiña unhas dimensións excepcionais: 172 metros 

de lonxitude interior total, 38,50 metros de ancho e unha altura que aínda poucas 

veces se alcanza de 29,50 metros. Estaba precedida por unha galilea, ou nártice, 

de grande amplitude que, seguramente, realizaba un papel central no culto aos 

mortos. No musée des Monuments frarn;;ais dúas maquetas completan a 

presentación da arquitectura cluniacense. A do brazo sur do transepto da abadía, 

encargada por Paul Deschamps en 1943, presenta a emblemática construción a 

tres niveis do edificio, aínda visible nun dos seus tramos: grandes arcadas, arcos 

cegos e altas ventás superpostas nunha orde grandiosa e monumental que integra 

pifostras acanaladas, columnas e cordóns moldurados co fin de disimular o sutil 

saínte dos tres niveis de construción67
• A maqueta da igrex~ de Paray-le-Monial 

ofrece unha imaxe da arquitectura da grande igrexa abacial, da que é, en parte, 

un eco68
. 

A cuestión da suposta influencia da abadía cluniacense debe incluír así 

mesmo o estudo das decoracións conservadas69
. O musée des Monuments franc;;ais 

expón as copias dos célebres capiteis do coro da Maior Ecclesia, cuxos orixinais 

se conservan no Musée du Farinier, en Cluny70
• No momento da campaña da 

execución de moldes, acometida por iniciativa de Paul Deschamps en 1929, 

os mestres de baleirado do obradoiro do Trocadéro realizaron dúas series deles, 

a primeira para o Musée de Sculpture Comparée, e a segunda para o Harvard 

Art Museum de Cambridge. Pois ben, ese mesmo ano Paul Deschamps tiña 

que despachar no Bulletin Monumental unha correspondencia crítica sobre 

as teorías de Arthur Kingsley Porter e Kenneth J ohn Conant a propósito da súa 

datación. Sumándose ao grupo dos grandes historiadores franceses da arte, 

afirmou nun ton polémico, que a opinión dos eruditos anglosaxóns non gozaba 

do apoio do conxunto da comunidade científica e que el se negaba, a título persoal, 

a subscribir unha datación remota do conxunto: 

«Pour qui a étudié l'art romana la suite de Lasteyrie, d'André Michel, de Le/evre

Pontalis, d'Enlart, de Brutails et de M. Émile Méile, ces magnifiques images de pierre, 

réalisées des 109 5, semblent aussi surprenantes que seraient dans un jardin des rosiers 

ne produisant que des fleurs largement épanouies sans jamais avoir de boutons. 

]' attends sans inquiétude les preuves indiscutables que nous promet lvl. Conant.»71
• 

O ano seguinte, afondaba no seu aserto72
• A notable calidade dos capiteis 

parecíalle difícilmente compatible coa datación proposta. Os milagres non existen 

no eido da arte; un escultor, por xenial que fose, non se podía librar da súa época, 

As comparacións cos edificios románicos de Borgoña suxerían aínda múis puntos 

66 A maqueta de arame e de madeira 
pintada de Cluny III (Maq. 00022. 
Depósito MAP/ CRMH) foi realizada 
entre 1938 e 1940 pala sociedade 
Perfecta. 

67 A maqueta de xeso do brazo sur do 
transepto (Maq. 00035. Depósito 
MAP/ CRivIH) encargóuselle a Georges 
Latapie en 1943. 

68 A maqueta do presbiterio da igrexa de 
Paray-le-Monial (Maq. 00031. D epósito 
MAP/ CRivlH) realizouna entre 1947 
e 1956 Georges Latapie. 

69 Serafín l'vloralejo fala, a propósito do 
papel artístico de Cluny en España, 
dunha irradiación a través da rede 
privilexiada de relacións do mos1erro, 
máis que dunha influencia cfu-ecrn e 
inmediarn. Só as pinnm1s unumas <fu 
ñgrexa de SanJmm de 1:1 Pefü1 pr=micrll!ll1l 
un estilo d ,1rnmeme empmemllloo oo ms 
pinnnms de &r.i:é-"1-Vme. V. «<0nm}' iar 

les deb1ois de b =ilpmrrie ll1i'.lllllllt: <rn 

Espagne» .... op. cilL., pp .. 4!([iJ'»-3-li .. 
10 ÜS i:ki Clpittffi e.4íJ00= llllill !{;¡¡ffrl#fil• r/k,¡ 

M!i@q/jff41l[(y:S (M~lj[U. ~al ill:U<íll!JJ.. @ii;m)) .. 
11 p _ .Desdl1al!ll1lll]p,$,. "'4\ jpJll1V;jp111lS e 

rn¡¡¡a~u~~llUX ¡¡jj,lU <dJWüfl!l" i¡k ((1]11tlfü:6111\, 
[fi;¡¡¡ff//r<ffiil'JJ i!l!D0J?!ft,¡Jtttm111rdl,, ~"$ (0F>.mf1s: ll~,WlJ)1, 
ll~ll"· 5ill4Hi>. 

7íJ. JP .. Jlk-szlhl1llill11Jf!IS., lLn1 wd/¡J.l!t11re/fal/lf/J/lf~'ré11/ 
lt'rlJ¡/iJfef/ül' ~wmznlt;, mf: ... ;'jJJf' wmdwt tOFlmítt;: 
~~iQiroms <dM1 rcllifürue., lt~~1, JJ'IFJ. ~
J[¡¡j¡ .. , '<JL.'~~ &is ~lift¡pilWlt©"X <Jle<Dluity>~. 
!Rw t!édte!Mt1111,,'JJ.g ((lfüi¡ífl;: 11~1, 
Jf!jf!' . ]['$17-í"Q,,~ll< . 



73 Paul Deschamps ti ña daquela a 
posibilidade, grazas ás réplicas do 
museo, de comparar di rectamente 
estas di fe rentes escultu ras. En 1929, 
as coleccións albergaban os baleirados 
dos tímpanos de Vézelay (Mou. 00125) 
e de Autun (Mou. 0043 6), as í como o 
do pórti co do p riorado cluniacense de 
Charlieu (Mou. 00982), datado en 1094, 
único punto no cal Paul Deschamps 
coincide con A. K. Porter. 

74 Unha solución de datación intermedia 
cara a 11 18-20, que lles fa i xustiza ao 
mesmo tempo á calidade excepcional 
dos capiteis e ao carácter revolucionario 
das obras, fo i proposta por Francis Salet. 
V. «Cluny Ill» ... op. cit. , pp. 235- 92. 
Íd., Cluny et Vézelay, l'ceuvre eles 
srnlpteurs (París: Société franc;aise 
cl 'a rchéologie, 1995). 

75 A demolición da igrexa abacial, 
comezacla en 1798, canelo o edificio se 
ll e vencleu a un rico comerciante ele 
Macon que transformou a igrexa nunha 
canteira inmensa, só levou á clestrución 
da ábsida en 1823. Malia os in tentos 
do concello por protexelo, o cloutor 
Ochier, en'.1cl ito local e apa ixoaclo do 
monumento, só conseguiu preservar uns 
fragmentos da decoración escul pida que 
fo ron depositados no an tigo edificio da 
abadía. 

76 E. Vergnolle, «Les chapi teaux cl u 
clénmbulatoire de Cluny», l~evue ele 
l'Art , 15 (París: 1972), pp. 95- 101. 

77 A. Pougnet, «Théorie et symbolisme 
eles tons ele la musique grégorienne», 
A1111ales archéologiques, 26 (París: 1869), 
pp. 380-7. \Y/. M. W hitehill , «Gregorian 
Capitals fro m Cluny», Speculum, 2 
(Cambridge: 1927) , pp. 385-95. K. 
Meyer, «The eight G regorian Mocles 
of the Cluny Capi tals», Art Bulletin , 34 
(París: 1952), pp. 75- 94 . C. E . Scillia, 
«Meaning ancl the Cluny Capitals: Music 
as Metaphor», Gesta, 27 (Nova York: 
1988), pp. 133--48. 

78 P . D iemer, «Femmes savantes clans 
le cha:ur eles moines, le programme 
scul ptu ral clu cléambulatoire de Cluny», 
en Le Go11vememe11t Hugues de Semur 
a Cluny ... op. cit., pp. 385--403. 

79 F. Mercier, Les primiti/s / ranrais, la 
pei11ture clunisienne en Bourgogne a 
l' époque romane, son histoire et sa 
technique (París: P ica rcl , 193 1). P . 
Deschamps e M. T hibout, La peinture 
mura/e en France. Le Haut Moyen Áge 
et l'époque romane (París: Pion, 1951). 
E . Palazzo, «L' iconographie eles fresques 
ele Berzé-la-Ville clans le contex te ele 
la réforme clunisienne et ele la liturgie 
clunisienne», Les Cahiers de Sai11t-Michel 
de-Cuxa, 19 (Cuxa: 1988), pp. 169- 82. 
Y. Christe, «A propos eles pein tures ele 
Berzé-la-Ville»,Cahiers archéologiques, 
44 (París: 1996), pp. 77- 84. N. 
Straúorcl, «Visite ele Berzé-la-Ville», 
en Le Go11vememe11t Hugues de Se11111r 
rl Cluny ... op. cit., pp. 33- 52. D. Russo, 
<<.Espace peint, espace symbolique, 
construction ecclés iologique. Les 
peintures ele Berzé-la-Ville», Revue 
Mabillon, 11(París: 2000), pp. 57-87. 

comúns coas realizacións de Autun e de Vézelay que coas esculturas anteriores, 

consideradas máis «rudas»73
• Ao situar a creación dos capiteis no abadengo 

de Pedro o Venerable, arredor de 1125-1130, no momento da campaña de 

reparacións que seguiu ao afundimento da nave central da igrexa abacial, 

el pensaba que os colocaba no seu xusto lugar na cronoloxía da escultura 

borgoñona74
. Os capiteis, que sobreviviron á destrución da igrexa en 1823 , vense 

hoxe en día privados do seu contexto arquitectónico e varios deles resístense aos 

intentos de interpretación75
• Con todo, identificáronse catro claramente, que 

corresponden aos capiteis dos catro elementos, os catro ríos do Paraíso e os 

oito tons da música76
• Os dous capiteis dedicados á evocación dos oito tons do 

Canto Gregoriano identificáronse grazas aos textos poéticos que acompañan as 

representacións de bailaríns e de músicos, repartíndose harmoniosamente sobre 

as súas facianas, e que son imaxe probablemente dos manuscritos musicais 

conservados antano en Cluny77
• A calidade da escultura é admirable dende todo 

punto de vista: os músicos sepáranse comodamente do fondo das mandarlas que 

os enmarcan e o carácter caligráfico dos drapeados acentúa a vivacidade das 

figuras , de potente modelado. Ademais, os ríos do Paraíso fanse un oco no centro 

das marañas vexetais, libremente inspiradas no corintio antigo. A elección dun 

programa alegórico de forte dimensión cosmolóxica e étic~ para a decoracióñ do 

coro é unha novidade importante. Así e todo, a falta de coherencia do conxunto 

podería indicar que esta decoración situada a grande altura era aínda secundaria 

en comparación co gran fresco da ábsida que representaba a Cristo en 

maxestade78
• 

Dos frescos da grande igrexa abacial non sobreviven hoxe máis que escasos 

vestixios arqueolóxicos. Pola contra, e en xeral, considérase que os frescos de 

Berzé-la-Ville, redescubertos baixo unha revocadura en 1887, son unha imaxe 

fiel da gran pintura cluniacense79
. Logo da reapertura do musée des Monuments 

franc;ais en 2007 , a copia destas pinturas , realizada por iniciativa de Paul 

Deschamps en 1939 para o Musée de la Fresque, exponse xunto aos capiteis e as 

maquetas de Cluny III80
. A decoración da capela, acometida sendo abade Hugues 

de Semur, no transcurso das numerosas tempadas que pasou en Berzé entre 1100 

e 1109, seguramente se volveu retomar ou se prolongou baixo o abadengo 

do seu sucesor, Pons de Melgueil (1109-1122). A elección do tema iconográfico, 

a Traditio legis, que aquí se enriquece coa presenza pouco.habitual de San Paulo, 

afirma simbolicamente o apego da abadía borgoñona á Santa Sé e a súa 

dependencia directa do papado. As referencias a Roma vólvense advertir en 

certos principios ornamentais que lembran os mosaicos ou as pinturas do Lacio. 

Á maxestade de Cristo, que reina inmenso e inmóbil na mandarla, oponse a 

vivacidade das escenas narrativas consagradas ao martirio dos santos Erais e 

Lourenzo. O debuxo , dunha perfección notable, foi executado con sumo coidado 

en todos os seus detalles. As roupaxes de pregos simétricos suxiren préstamos da 

tradición bizantina, evocada tamén polas tinturas cálidas, delicadamente variadas, 

e as sombras verdellas que destacan sobre o azul intensó do fondo. A riqueza da 

paleta empregada, a probable utilización de elementos engadidos e incrustados no 
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revestimento, o refinamento e a excepcional mestría técnica da que fixeron gala 

os pintores, fan dela unha obra excepcional81
. 

As etapas decisivas da formación das coleccións do musée des Monuments 

franc;:ais confúndense coa evolución das doutrinas sobre o patrimonio que, nos 

séculos XIX e XX, contribuíron a conformar a arqueoloxía medieval como 

disciplina científica. A creación do Musée de Sculpture Comparée en 1879 e logo 

do musée des Monuments franc;:ais en 1937 pon de manifesto as preocupacións 

identitarias da época posterior á guerra de 1870, no caso do primeiro, e do 

período de entreguerras, no caso do segundo. Coa recente reforma das súas 

coleccións históricas, o museo é hoxe un lugar privilexiado para descubrir a 

arquitectura francesa dende o século XI ata os nosos días. Aínda que as coleccións 

das súas reproducións son idóneas para nos evocar a viaxe ad limina apostolorum 

de Diego Xelmírez, tamén o son, e no mesmo grao, para ilustrar as principais 

etapas dos peregrinos ao longo dos camiños de Compostela. O musée des 

Monuments franc;:ais, que reúne os máis fermosos exemplos do patrimonio francés, 

segue a ser un lugar inigualable para descubrir a súa' riqueza e a súa diversidade. 
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Pinturas da ábsida da Capela Maior 
de Berzé-la-Ville [copia] 
1939 
Cité de l' architecture et du 
patrimoine-musée des Monuments 
fram;ais, París 

80 Copia de pintura mural (Pem. 00015) 
realizada en 1939 polo pintor de frescos 
Albert Moras. En 1938, Paul Deschamps 
crea no musée des.Monuments franc;:ais 
unha nova galería dedicada á pintura 
mural e ás vidreiras. Na actualidade, a 
colección agrupa ao redor de 350 obras. 

81 Os traballos de J uliette Rollier
Hanselmmann, efectuados co gallo 
dun escudo preventivo en 2000, levaron 
a unha análise precisa dos diversos 
pigmentos empregados e da súa 
aplicación. Revelaron tamén que a figura 
de Cristo fora obxecto dun retoque 
importante durante o período gótico. 
J. Rollier-Hanselmann, <<l3erzé-la-Vilie, 
la Chapelle-des-Moines: découverte 
d'un christ caché sous les repeines», 
Bu!letin Monumental, 163 (París: 2005), 
pp. 243-9. 





Catálogo de obra 
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SANTIAGO E AAV 
~ 

DO CAMINO DE 



ENTU 
~ 

PEREGRINACION 



Capiteis fundacionais da Catedral 
de Santiago de Compostela 

1 
Capitel de Diego Peláez 
1075-1088 
[Catedral de Santiago Santiago de Compostela, 
deambulatorio, embocadura da Capela 
de O Salvador] 
Mestre Bernaldo de Conques 
Baleirado en xeso (granito) 
71 x 70 x 45 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 
TEMPORE PRESULTS DIDACI INCEPTVM HOC OPVS 
FUJT [En tempo do prelado Diego principiouse 
esta obra] 

2 
Capitel de Afonso VI 
1075-1088 
[Catedral de Santiago Santiago de Compostela, 
Capela ele O Salvador] 
Mestre Bernalclo ele Conques 
Baleiraclo en xeso (granito) 
71X70 X 45 cms 
Cabido Metropolitano ele Santiago de 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
ele Compostela 
REGNANTE PRINCIPE ADEFONSO CUNSTRVCTVUM 
OPVS [Reinando o príncipe Afonso fíxose esta 
obra] 

Descoñecemos a data e as circunstancias da 
realización dos baleirados en xeso destes dous 
capiteis. Porén, a existencia de dúas copias dos 
mesmos no parisiense musée des Monuments 
frarn;:ais, realizadas en 1932 baixo os auspicios de 
Paul Deschamps -daquela conservador do que 
era o Musée de Sculpture Comparée-, fan 
posible que ambas as parellas fosen realizadas 
nunha mesma campaña, destinada a arrequentar 
os fondos hispánicos deste museo. 
Trátase de dous capiteis conmemorativos do 
comezo das obras da nova basílica de Santiago 
que se sitúan na capela axial da carola, dedicada 
a O Salvador; un, o de Afonso VI, no seu arco 
toral da mesma, e o outro, o de Diego Peláez, 
no machón dereito e dirixido cara ao 
deambulatorio. En ambos represéntanse estes 
dous persoeiros rodeados por anxos que terman 
de cartelas con inscricións nas que se deixa 
constancia do inicio da obra e nas que se celebra 
ao reí e ao bispo como os seus constructores. 
Este acontecemento relaciónase coa celebración 
en Compostela, no mesmo ano de 1075, dun 
«Concilio Magno» no que se había de discutir 
o cambio de rito na igrexa galega coa presenza 
do reí Afonso VI (1072-1109) 1

• Seguramente, 
o outro motivo da visita do reí sería ofrecerlle 
ao patrimonio do apóstolo Santiago unha parte 
do botín recadado o ano anterior polo pagamento 
das parias de Granada2

• De certo, este había 
ser o empuxe definitivo que precisaba obispo 
Diego Peláez (1070-1088) para poñer en marcha 
o proxecto dunha nova basílica románica que. 
substituíse a vella e insuficiente igrexa de 
Afonso III, consagrada no ano 899. 
Serafín Moraleja xa puxera de manifesto que 
a iconografía destes capiteis recollía o tema da 
representación dos <loadores ou fundadores 
dunha igrexa que se estaba a utilizar:na escultura 
coetánea da zona francesa de Auvernia. 
Concretamente, cita o exemplo de 1olvic, onde 
se atopan os mesmos elementos que ,nos dous 
capiteis de Santiago: a inscrición conmemorativa 
-situada no cimacio-, o doador laico e o 
relixioso, e un cortexo anxélico -portando agora 
incensarios-3. Máis recentemente, Manuel 
Castiñeiras puxo a súa atención nestes carpos 
alados, poñéndoos en relación directa co patrón 
de representación das cerimonias de dedicación 
tan estendido nas rutas de peregrinación a 
Santiago4

. 

Nun deles, a chamada via podiensis, podemos 
atapar de feíto o modelo máis satisfactorio para 
os capiteis composteláns, concretamente na 
igrexa de Saint-Pierre de Bessuéjouls (Aveyron), 
situada no tramo anterior a Conques5. Da súa 
primitiva construción do século XI consérvase 
t;nha interesante torre-pórtico cunha capela alta 
dedicada ao arcanxo San Miguel, decorada por 
un taller que denuncia o coñecemento dos 
modelos escultóricos das primeiras campañas 
construtivas da igrexa abacial de Sainte-Foy de 
Conques. Nun dos seus capiteis, dous anxos de 

298 

carpo enteiro coas ás despregadas e que teñen 
conta dunha cartela coa man esquerda ocupan 
os ángulos da peza, namentres o centro o ocupan 
os vestixios a modo de nimbo da que puido ser 
outra figura. A súa situación nunha capela alta 
dedicada a San Miguel, arcanxo psicopompo por 
excelencia, dános a clave para a interpretación da 
composición. Sen dúbida, a desaparecida efixie 
sería a alma dun defunto portada ao ceo xunta 
cos Elixidos -ou polo menos así o fai constar o 
nimbo supervivente-. Pola súa banda, a cartela, 
que debeu de levar algún tipo de inscrición 
pintada que se perdeu, poderíanos aclarar algo 
sobre a identidade deste persoeiro, posiblemente 
algún promotor da construción6. Despois de 
coñecer este modelo compréndese mellor a 
incorpórea representación do bispo Diego Peláez 
no capitel compostelán, onde, seguramente, se 
buscou representar o prelado nun estado de 
beatitude moi acorde coa idea da Reforma 
Gregoriana de santificar o clero coa intención 
de dignificar o ministerio eclesiástico. Nesta liña 
atópase igualmente a representación dun relevo 
do monumento funerario do abade Bégon III 
de Conques que, cara a 1107, tamén aparece 
representado en estado de beatitude e rod~ado 
de anxos, como un~a tradución plástica de textos 
da Reforma, tal que un de Urbano II do Concilio 
de Nimes de 1096 no que se comparaba os 
sacerdotes con anxos porque, coma estes, 
anuncian os preceptos de Deus. 
Polo que respecta á feitura dos capiteis 
composteláns, o escultor que os realiza denuncia 
unha procedencia estilística do ambiente da 
primeira campaña construtiva da abadía de 
Sainte-Foy de Conques, a mediados do século XI. 

De feíto, resulta curioso que o nome do 
arquitecto que dirixe os traballos de construción 
da Catedral, Bernaldo, coincida co dun dos 
mestres do transepto de Sainte-Foy de Conques, 
activo baixo o abadengo de Étienne na década de 
1070. Este realizou un capitel nunha das fiestras 
altas cun anxo que porta un filacteria, onde asina, 
ao estilo dos fundacionais da capela Capela 
de O Salvador, coa inscrición «BERNARDUS ME 
FE[CIT]>>7. Aínda que a súa estadía no obradoiro 
abacial debeu de ser efémera - só se lle poden 
atribuír con seguridade este capitel e outro 
na mesma fiestra cünha serea bicaudada 
representada-, a actividade do seu obradoiro 
pódese rastrexar nas igrexas da mesma rexión de 
Aveyron construídas no último cuarto do século XI, 

coma Bozouls e a referida de Bessuéjouls. 
Victoriano Nadar (V. N.) 
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Capitel [Brazo sur del transepto] 
Mestre Berna/do 
Ca. 1070 
Igrexa da abadía de Sainte-Foy 
de Conques, Aveyron 



Capitel da igrexa 
de Santiago de Jaca 

3 
Capitel da igrexa de Santiago de Jaca 
Ca. 1105 
[Claustro da Catedral de Jaca] 
Obradoíro do Claustro de Jaca 
Pedra calcaría 
41 x 48 x 48 cms 
Igrexa de Santiago y Santo Domingo de Jaca, 
Hu esca 

Abaixo: Vista Mercurio(?), vista Venus(?) 
Páxinas 302, 303: Vista Saturno e Diana-Lúa(?), 
vista Sol(?) 

Este extraordinario capitel é case con toda 
seguridade un dos sesenta capiteis de que estivo 
dotado o claustro románico da Catedral deJaca1

• 

O claustro debeuse construír a partir de 1105, 
coincidindo coa mellara das relacións entre 
obispo de Huesca-Jaca Esteva (1099-1130) 
e o Reí de Aragón e de Pamplona Afonso I 
o Batallador (1104-1134)2

• Desmontado ao 
longo do século XVII, a maioría das súas pezas 
espalláronse, e foron reutilizadas para distintos 
fins, tanto na Catedral coma en edificios relixiosos 
e civís da cidade3

• Nese momento debeu de chegar 
este capitel á súa morada actual na igrexa de 
Santiago y Santo Domingo, onde permaneceu 
ata non hai moitos anos como soporte da pía 
bautismal. Restaurado no ano 2000, actualmente 
exhíbese nunha urna de cristal4

• 

As súas catro caras albergan cinco bustos de 
inconfundible carácter arcaico. A retórica 
monumentalidade das figuras mostra o 
seguimento dos modelos estatuarios antigos, 
incluído o característico xiro lateral da cabeza. 
Un deles, un personaxe alado que porta unha 
espada e un cetro rematado cunha flor de lis, 
sinalouse como un dos testemuños que, xunto coa 
similitude das dimensións deste capitel coas dos 
cimacios do claustro orixinal que permaneceron 
in situ, indicarían a pertenza desta peza ao 
claustro, entendendo que por el se identificaba 
o «piar da espada ou signum ensis» mencionado 
nos libros de aniversarios dos séculas XV e XVI5

. 

As demais caras do capitel están ocupadas por 
unha muller coa cabeza cuberta por un manto e 
que oculta o seu carpo con dúas follas grandes; 
un home medio espido co torso cuberto por unha 
clámide que porta un obxecto rectangular co 
bordo superior curvo e un rebaixe festonado6 

-se cadra unha pequena arpa-salterio, 
instrumento musical da familia das cítaras moi 
estendido no oeste de Europa durante os séculas X 

a XII-, e dúas figuras masculinas tamén con 
clámide: unha cunha serpe enroscada con cabeza 
e ás de paxaro que responde á iconografía do 
dragón Ouroborus e outra cunha serpe que 
suxeita coas dúas mans; este último personaxe vai 
vestido cunha curiosa clámide cuns pregos onde 
se mostran unhas formas esféricas que poderín 
ser froitos -coma os dos vendimadores das 
columnas compostelás-, ou ben un eco dos 
peitos ou testículos de tauro da Artemisa de 
Éfeso7

• Nos ángulos do capitel catro 
impresionantes cabezas de león, unha delas 
inacabada, revelan a pericia deste xenial escultor 
e a súa comprensión do volume, calidade que se 
fai especialmente patente no modelado das 
protuberancias óseas sobre os olios das bestas. 
Interpretadas durante moito tempo como escenas 
álusivas á pasaxe bíblica da Expulsión do 
Paraíso8

, actualmente adóitase ver estas figuras á 
luz da supervivencia dos temas antigos na cultura 
cristiá da Idade Media. Sonia Simon viu nelas 
unha reinterpretación das personificacións das 
estacións representadas nos sartegos pagáns e das 
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divindades planetarias do calendario romano 
-coma o Calendario do 354- e dos tratados 
astronómicos da Antigüidade que pasan aos 
manuscritos científicos medievais9• Baseándose 
nestas figuracións propón unha dobre ou tripla 
lectura de cada un dos bustos; no que porta o 
Ouroborus ve unha imaxe de Saturno, do 
concepto do tempo e/ou do Inverno, e na 
personaxe que o acompaña, a imaxe do Outono 
con froitos entre os pregos da túnica; na muller 
velada, a imaxe de Venus e/ou a Lúa ou a 
Primavera, e no mozo coa clámide, a de Apolo 
e/ou o Verán; para o raparigo alado propón unha 
posible identificación con Xúpiter, o reí de todas 
as estacións ou o símbolo destas 10

• Tendo en 
canta o habitual da representación das divindades 
planetarias á antiga nos manuscritos astronómicos 
da Idade Media -coma os producidos en 
Saint-Marcial de Limoges 11 ou en Santa María de 
Ripoll12

- M. Castiñeiras móstrase máis inclinado 
a supoñer que os bustos do capitel de Jaca 
conforman unha serie planetaria formada por 
Saturno, a Lúa, Venus, o Sol e Mercurio, senda 
a figura que acompaña a Saturno unha Diana
Artemisa de Éfeso e o personaxe alado unha 
reinterpretación de MercurioB. 
A formación tolosana do mestre que realiza este 
capitel non pasou desapercibida14

. A súa linguaxe 
formal posúe unha grande afinidade coa 
desenvolvida na Porte Miegeville polos discípulos 
de Bernaldo Guilduino. O tratamento do relevo 
desvela o proceder característico do mestre que 
asina a mesa de altar, co seu dramático contraste 
entre as superficies tensas, puídas, das teas e as 
nervaduras que as puntúan sinalando os pregos. 
Neles apréciase a mesma evolución dos pregos 
pincées do Gilduin que se pode constatar nas 
obras dos seus sucesores; con eles comparte 
tamén o gusto por unhas anatomías mórbidas e 
por unhas facianas redondeadas e inchadas, de 
fronte estreita, queixo carnoso e boca pequena. 
Peiteados e toucados repiten as receitas do 
obradoiro tolosano combinando os seus estilemas 
de acordo co principio da variatio; así, por 
exemplo, a figura feminina que en Jaca se agacha 
tras as follas -Venus ou a Lúa- leva un toucado 
moi similar ao da personificación lunar dun dos 
modillóns de Saint-Sernin, en canto que o seu 
cabelo reproduce a fórmula dos guechos do 
Cristo da Ascensión do tímpano 15

; algúns detalles 
de indumentaria mostran os mesmos recursos, 
así, os pregos da clámide de Simón o Mago en 
Miegeville e os da do probable Apolo Kitheraios 
de Jaca. 
Os contactos entre os artesáns de Jaca e Toulouse 
deberon ser un feíto desprovisto de toda 
excepcionalidade. Na fase anterior xa se 
produciran intercambios de artífices; abóao así un 
capitel da galería oeste do cruceiro meridional de 
Saint-Sernin, no que algún mestre coñecedor do 
repertorio arcaiz_¡mte de Jaca deixou a súa pegada, 
achegándolle ao obradoiro tolosano a nova visión 
do nu que sería aproveitada logo nos capiteis da 



Porte Miegeville16
; en contrapartida, como sinalou 

Moralejo17
, nun modillón da ábsida de Jaca 

apréciase a man dun escultor -talvez o mesmo 
que viaxa a Toulouse18

- que asimilou o peculiar 
estilo de Bernard Gilduin. 
Estilisticamente o capitel de Jaca ató pase 
emparentado con outras obras hispano-tolosanas 
coma o baixorrelevo coas mulleres co cachorro 
de león e o cordeiro do Musée des Agustins, 
ou os da muller co cachorro de león e a muller 
co cranio aloxados na compostelá Porta de 
Praterías 19

. Dous capiteis actualmente 
conservados nas arcadas da sala capitular da 
Catedral de Jaca e outro reaproveitado como 
soporte da mesa de altar da ábsida sur -Capela 
do Pilar-, que David L. Simon considera que 
deberon corresponder ao claustro, parecen 
emanados do mesmo obradoiro. O excepcional 
nu en actitude retrospectiva dun erótico efebo 
tallado nunha das frontes do capitel da Capela 
do Pilar e que parece extraído dun cortexo 
dionisíaco revela o emprego de modelos antigos 
por parte deste obradoiro. 
Tamén antigo debe ser o modelo que se atopa 
detrás do capitel de Santiago y Santo Domingo. 
A rotundidade corpórea destas figuras apunta ao 
seguimento dalgún modelo escultórico que ben 
puido ser algún dos moitos monumentos romanos 
que contiñan relevos con bustos das divindades. 
Exemplo notable desta tipoloxía escultórica é 
a espléndida serie de 11 medallóns cos deuses 
grecorromanos procedentes da vila de Chiragan 
(Martres-Tolosane) -en uso ata o 408 d.C.-
que se datan a finais do século rr e conservadas 
no Musée Saint-Raymond de Toulouse20

. Máis 
que de exemplares deste tipo, as figuras de Jaca 
semellan derivar dalgunha obra de carácter máis 
provincial, como un altar octogonal descuberto 
en 1837 no xardín do castelo de Golat (Isere
Vienne) dedicado a Setimio Severo e Marco 
Aurelio (non anterior ao 198 d.C.), que ten as 
oito caras ocupadas polos bustos do emperador 
barbudo con coiraza, manto e lanza e polos sete 
deuses planetarios sobre follas de acanto 
-segundo a inscrición da peza, os deuses da 
semana, Diana, Marte, Mercurio, Xúpiter, Venus, 
Saturno e Apolo-21

. A aparencia ríxida das 
figuras e mesmo a tipoloxía facetada da peza fai 
que o capitel de Jaca posúa certa afinidade coa 
concepción deste altar. A semellanza con este tipo 
de obras indica que, aínda que o obradoiro do 
claustro de Jaca perpetúa a tendencia arcaizante 
da fase anterior, os seus modelos cambiaron. 
Segundo a distinción establecida por Friedrich 
Gerke22

, podería dicirse que o «clasicismo jaqués» 
dos obradoiros de finais do século XI, informado 
fundamentalmente pala morfoloxía visual dun 
sartego adriáneo coma o Sartego de Husillos do 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid23 deulle 
paso ao «clasicismo tolosano» baseado no 
repertorio provincial romano tardío que foi 
definido por Gerke como un «echte gallische 
Renaissance» ou auténtico renacemento galo24

• 

A relación deste capitel con Toulouse e 
Compostela fai que poidan estimarse unhas datas 
de realización arredor da segunda década dó 
século XII, datas coherentes co marco estimado 
para as obras do claustro25

• A recorrencia ao 
poder mitopoético dos modelos antigos e á 
imaxinería alegórica na nova fase emprendida 
polo bispo Esteva en Jaca permite imaxinar a 
erudición clásica que presidía este centro 
catedralicio a comezos do século 1.'TI e a cultura 
dos seus promotores26

• Dende outro punto de 
vista, cabe pensar que as formas clásicas, que se 
converteran en sinal de identidade da decoración 
do templo na fase anterior, aínda conservaban a 
súa capacidade para facer visible a política do 
reino aragonés, a súa alianza co papado e o seu 
compromiso coa Reforma27

• A boa relación con 
Roma cambaleará, así e todo, en 1118 coa 
elección de Esteva como bispo de Zaragoza 
en contra da opinión de Pascual II28

. 

Dulce Ocón (D. 0.) 
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Capitel con aves da Catedral 
de Pamplona 

4 
Capitel con aves da Catedral de Pamplona 
Ca. 1120 
[Catedral de Santa María de Pamplona, 
porta occidental] 
Obradoiro do Mestre Estevo 
Pedra areísca 
55 x 47,5 x 40 cms 
Museo de Navarra, Pa·mplona 

Igual que outras pezas escultóricas que deben 
proceder da portada románica da Catedral de 
Pamplona1

, este capitel permaneceu nas 
dependencias catedralicias ata 1957, data na que 
pasou a formar parte dos fondos do Museo de 
Navarra2

• Son os únicos restos decorativos do 
templo románico que, segundo revelaron as 
escavacións levadas a cabo en 1992 e 1993, era 
de grandes dimensións (EO: 70 metros por NL: 
50 metros) e atopábase dotado de tres naves e 
amplo transepto3

• Parcialmente afundido a finais 
do século XIV, foi progresivamente substituído 
pola fábrica gótica actual4

• A súa fachada 
occidental durou ata 1782, data na que Ángel 
de Ochadategui edificou o novo acceso sobre 
planos de Ventura Rodríguez5

• Un destes planos, 
no que as trazas do novo se superpoñen á planta 
do existente, permite coñecer a planimetría da 
porta románica6

• Flanqueada por dúas torres 
alcanzaba case trece metros de contraforte a 
contraforte. Posuía dúas portas de algo máis 
de dous metros de ancho enmarcadas por tres 
arquivoltas sobre os correspondentes soportes; a 
semellanza da de Praterías, o piar de separación 
de ambos os dous vanos estaba formado por 
cinco fustes dos cales o central era común aos 
dous. Non hai dúbida de que as dúas ménsulas 
que se gardan no Museo de Navarra -unha 
cunha cabeza de león de enorme.s fauces (cunhas 
comisuras polas que asoman as patas dun animal 
con longas e poderosas gadoupas) e outra tamén · 
con cabeza leonina que sostén nas súas fauces o 
corpo desmaiado dun home7

- pertenceron ao 
acceso desaparecido, xa que a primeira delas 
contén a inscrición «EX INCARNATI DE VIRGINE TE 
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[MJP[OJRE XP[ISTJI», que non é máis que a parte 
final dunha de maior lonxitude que foi transcrita 
íntegra antes da destrución da portada8

. Nela 
menciónase obispo Pedro de Roda (1083-1115) , 
prelado reformador da diocese, como promotor 
do novo templo e fíxase o comezo das obras 
no ano 1100. Estes datos coinciden cos que 
proporciona a documentación catedralicia 
segundo a cal en 1101 se contrataba a un tal 
Estevo - <<5tephamts>>- ao que se intitula 
«magister operis sancti Iacobi»9

• Ambas as dúas 
ménsulas comparten deseño coas de San Isidoro 
de León; así, a que contén a inscrición repite 
o deseño triangular das da Porta do Cordeiro 
-cun maior barroquismo no zigzag que forma 
o bocel que a enmarca-, e a do león andrófago 
o perfil arqueado das da Porta do Perdón. 
O feito de que as dúas ménsulas teñan unha 
forma diferente suxire que, igual que en 
Praterías, cada acceso posuía unha decoración 
diferenciada10

• A Toulouse remite o motivo da 
m.énsula co león en transo de devorar outro 
animal, aparición que se pode documentar nun 
capitel que se considera emblemático entre os 
que se colocaron nas tribunas de Saint-Sernin 
de Toulouse 11

, repetíndose despois nun dos 
modillóns da Porte Miegeville12

• 

A mesma filiación revelan os capiteis que 
se supoñen procedentes da portada, e máis 
concretamente este no que figuran catro 
aves -dúas na fronte e unha en cada un dos 
costados- sobre un fondo de follas de acanto e 
caulículos de raizame tolosana. Do mesmo xeito 
que outro capitel acaroado con entrelazados, 
que tamén custodia o Museo de Navarra, 



debeu ocupar un dos extremos da portada 
desaparecida13

. O elegante deseño das aves que 
se curvan sobre si mesmas pode poñerse en 
relación co das dúas -unha con cabeza de 
cuadrúpede- situadas baixo os pés de Santiago 
o Maior na Porte Miegeville. O tratamento 
vigoroso que se observa nas súas formas, o 
coidado polo detalle e a vitalidade da súa 
anatomía permiten relacionar as formas dos 
animais que se esculpiron neste capitel tanto 
coas realizacións dos obradoiros tolosanos coma 
con algunhas tallas de Praterías, especialmente 
polo que se refire ao tratamento de gadoupas e 
patas 14

• A utilización dunhas receitas e dun 
repertorio común de raíz occitana por parte dos 
escultores que traballaron en Compostela e en 
Pamplona maniféstase tamén na representación 
do motivo das aves amordicando na pata baixo 
o relevo de Abraham de Praterías, orixinalmente 
pensado para a portada occidental. Precedentes 
deste motivo atópanse na miniatura 
languedociana 15 e nas esculturas de Saint-Sernin, 
con dous exemplos na Porte Miegeville: o 
cuadrúpede, león ou lobo, dun dos modillóns 
mordendo na pata16 e a ave de fera expresión 
que se agarra fortemente co peteiro e as 
gadoupas ao bocel lateral da ménsula dos dous 
«Ürientais»17

• En Navarra e Aragón o motivo 
do capitel pamplonés atopou certa fortuna, 
repetíndose por influencia da sé irunesa en Leire 
e en Sos do Reí Católico18

• A representación 
destas aves foi interpretada en clave moralizante 
como as almas que, desesperadas, tentan librarse 
das ataduras terreais19

; hoxe adóitase ver nelas 
unha finalidade simplemente decorativa. 
A historiografía tradicional quixo ver no artífice 
-«opifex»- mencionado no documento de 
1101 o escultor da portada de Pamplona. A 
crítica moderna desbotou a idea de Esteva como 
un arquitecto-escultor cunha dilatada traxectoria 
ao longo do Camiño de Santiago20

, inclinándose 
por ver nel o arquitecto responsable das trazas 
poligonais da capela axial de Pamplona e das 
capelas da embocadura da cabeceira de 
Compostela, a de Santa Fe -que foi consagrada 
en 1105 coa asistencia do prelado de Pamplona 
Pedro de Roda-, e a desaparecida de Santo 
Andrés21

• Discutiuse se a chegada de Esteva 
a Pamplona se produce como consecuencia 
do exilio do bispo Diego Peláez22

, ou se é o 
resultado da amizade entre Pedro de Roda 
e Diego Xelmírez, que avala coa súa sinatura 
a este mestre no documento de 1101, tese que 
nos últimos tempos gañou aceptación23

. Cos 
dous mantivo boas relacións Pedro, mesmo nas 
difíciles circunstancias creadas pala boa acollida 
brindada a Peláez en Pamplona, facendo honor 
á súa ben merecida fama de negociador experto 
na conciliación de contrarios24

. 

Malia que cabe pensar que como trazador Esteva 
poida ter planificado a portada pamplonesa, 
resulta improbable que puidese dirixir os 
traballos da súa decoración. A inscrición na que 

se menciona a Pedro de Roda dá a entender que 
a portada se realizou con posterioridade á súa 
dramática marte nos acontecementos de 
Toulouse de 111525

. Entre esta data e a 
consagración de 1127 cabería situar a realización 
deste acceso. Tendo en canta que o motivo da 
peza que posúe a evidencia interna ll)áis sólida 
respecto da súa pertenza á portada -o león coas 
fauces palas que asoman as patas dun animal
se difunde a partir dos anos 1120 no Languedoc 
e nos claustros do Rosellón26

, habería que pensar 
nunha cronoloxía máis próxima a 1127 que a 
1115 para a actuación dos obradoiros27

• Este 
marco afástase das últimas novas que posuímos 
de Esteva en Pamplona, que datan de 110728

• 

Certamente en 1117 as desordes acaecidas en 
Santiago terían suposto unha conxuntura 
favorable para que dende alí se desprazasen 
artífices para as obras da portada29

, aínda que 
non se pode afirmar con rotundidade que esta 
migración se producise. As similitudes 
escultóricas de Compostela, León e Pamplona 
o único que manifestan é o emprego dun 
repertorio común e o coñecemento dunha serie 
de receitas aprendidas nos obradoiros tolosanos 
nos que se deben ter formado todos estes 
artífices30

• 

Nacido en Rodezno seo dunha familia da 
nobreza local, Pedro de Roda -ou de 
Andouque- posuía unhas relacións 
privilexiadas con Sainte-Foy de Conques, 
abadía á que fara doado polo seu pai, e con 
Saint-Sernin de Toulouse, mantendo unha 
estreita colaboración cos seus cóengos en todo o 
referente á reforma da diocese irunesa. En 1096 
asistía en Saint-Sernin á consagración oficiada 
por Urbano II3 1

• Non sería estraño que, como 
~uxeriu J ohn Williams, fosen Peláez e Xelmírez 
os que se beneficiasen da súa amizade, e non o 
contrario, á hora de atraer artífices formados alí 
para as súas obras32

• Este prelado atopábase 
nunha situación de excepción para se procurar 
mestres no Suroeste de Francia; pode, por tanto, 
ter creado unha corrente de comunicación 
propia entre estas canterías e Pamplona, 
susceptible de seguir proporcionando mestres 
á sé irunesa mesmo anos despois da súa marte. 
Os artífices das pezas da portada de Pamplona 
denotan a súa familiaridade co estilo e o 
repertorio da Porte Miegeville; comparten 
asemade coa porta occidental determinadas 
características da «fase barroca» de Saint-Sernin, 
como a exaltación dos valores volumétricos 
dos obradoiros anteriores e o gusto por unha 
charramangueira combinación de motivos33

• 

A cronoloxía probable da Porte Miegeville na 
primeira década do século XII e a da porta 
occidental de Saint Sernin, onde os traballos se 
deben situar a continuación dela34

, constitúen, 
por tanto, unha referencia indispensable á hora 
de datar a realización das pezas da portada 
pamplonesa. 
D.O. 
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1 Refírome a dúas ménsulas, outros catro capiteis, 
un relevo con figura sedente, outro coas cabezas 
do boí e a mula comendo no presebe e un terceiro 
cun zapateiro trabaUando. J. Martínez de Aguirre, 
La Edad de un Reyno. Las encructjadas de la corona 
y la diócesis de Pamplona: Sancho el Mayor y sus 
herederos, vol. 1:2 (Pamplona: TF Editories, 2006), 
pp. 875-93. 
2 P . Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de Espa1ia y sus posesiones de Ultramar, vol. 12:16 
(Madrid: Sebastián Miñano, 1849), p. 649. 
P. de Madraza, Espa1ia sus Monumentos y Artes. 
Su Naturaleza e Historia. Navarra y Logroiio, vol. 2:3 
(Barcelona: Daniel Corte~o. 1886), pp. 214- 5. 
J . lturralde y Suit, «Capiteles de la catedral románica 
de Pamplona», Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, vol. 1, 2 (Pamplona: 
1895), pp. 7-11. 
J A falta dunha memoria completa das escavacións 
os datos que se poslien son os proporcionados polo 
catálogo dunha exposición que tivo lugar no Museo de 
Navarra ao finalizar as prospeccións: M. A. Mezquiriz 
!rujo e M. l. Ta bar Sarrías, Los niveles del tiempo. 
Arqueología de la Catedral de Pamplona (Pamplona: 
Gobierno ele Navarra, 1993). 
•
1 C. Fernánclez-Laclrecla e J . Lord a, «La Catedral 
Gótica. Arquitectura», en La Catedral de Pamplona, 
vol. 1:2 (Pamplona: Caja ele Ahorros de Navarra, 1994), 
pp. 246- 63. 
' J. Goñi Gaztambicle, «La fachada neoclásica de la 
catedra l ele Pamplona», Prb1C1/1e de Via11a, vol. 31, 
J 18- 119 (Pamplona: 1970), pp. 5-64. M. Larrumbe 
Martín , «Neoclasicismo», en La catedral de Pamplona 
1394-1994, vol. 2:2 (Pamplona: Gobierno ele Navarra 
1994), pp. 72-89. 
6 O outro testemuño tradicionalmente invocado, 
o da imaxe clun selo da Navarrería de mediados do 
século XIII , foi desbotaclo por J. Martínez ele Aguirre 
por considerar que se trata da imaxe dunhas murallas: 
C. Fernánclez-Laclrecla, J. Martínez de Aguirre 
e C.]. Martínez Alava, El arte románico en Navarra 
(Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002), p. 113, 
n. 25 . 
7 Este tema, que remite a algunha fonte antiga do tipo 
do grupo de gladiador e o león ele Chalon-sur-Sa6ne 
(Musée Denon), repetirase de forma máis sinxela en 
numerosas ménsulas de igrexas dependentes da sé de 
Pamplona: Sangüesa, Gazolaz, San Miguel de Estella 
en Navarra, Ejea de los Caballeros, Luesia, San Felices 
de Uncastillo, Santiago de Agüero, San Miguel de 
Biota ou San Nicolás de El Fraga nas Cinco Villas 
de Aragón. 
8 ACP-Archivo ele la Catedral de Pamplona: Catalogus 
Episcopomm Eccesiae Pampinolensis (Francisco Creuzat, 
ca. 1575), f. 73v. Efectivamente foi recollida no 
Catalogus episcopor11111 de Francisco Creuzat e 
interpretada por Freí Prudencia ele Sandoval en 1614: 
« Virgi11is Ecclesiam Praesul sanctissimus olim I Hanc 
rexit, Sede111 Petms i11 isla Jecit, et aedem I Ex qua sa11cta 
piae do11111s est i11cepta Mariae I Tempus protentum 
fert a1111os 111ilique ce11t11111, I EX INCARNATI DE \l/RGINE 

TEMl'ORE C/-IRISTI». Segundo a tradución de J. Gañí 
Gaztambide: «En otro tiempo rigió esta Iglesia un 
obispo santísimo, Pedro, que hizo esta sede y el edificio. 
Desde que se comenzó la santa casa de la piadosa María 
han pasado mil cien años desde el tiempo de la 
encarnación de Cristo en una Virgen», en «La fecha de 
construcción y de consagración de la Catedral románica 
de Pamplona (1100-1127)», Príncipe de Vi(l/ta, vol. 10, 
37 (Pamplona, 1949), pp. 385-95, espec. 388. 

9 Segundo consta en dous documentos datados 
o 11 de xuño de 1001, un dos cales no que se asocia 
a Esteva coa obra de Santiago, semella copia do 
anterior. Nesa data Esteva recibía ele Pedro de Roda 
unhas casas, unhas viñas e un forno en Pamplona 
polos traballos realizados e por realizar na Catedral. 
J. M. Lacarra, «La catedral románica de Pamplona. 
Nuevos documentos», Archivo Espaiiol de Arte 
y Arqueología, 7 (Madrid: 1931), clacs. 2, 3. 
10 L. M. Lojendio, Navarre romane (La-Pierre-qui-Vire: 
Zodiaque, 1967), p . 229. 
11 D. Cazes e Q. Cazes, Saint-Sernin de Toulouse. 
De Saturnin au chefd'ceuvre de l'art roman (Graulhet: 
Odyssée, 2008), pp. 189- 90, capitel 159, fig . 247. 
12 Ibídem, modillon 4, figs. 323-4. 
IJ La Edad de un Reyno. Las encrucijadas de la corona y 
la diócesis de Pamplona: Sancho el Mayor y sus herederos 
... op. cit., 1:2, p. 877. 
14 Lastra do personaxe do galo, patas do trono 
e figura diabólica do relevo de David. M. Castiñeiras, 
«Capitel con aves», en Santiago, Camino de Europa. 
Culto y cultura en la peregrinación a Compostela 
(Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993), 
pp. 391-2. 
15 C. Fra'isse, L'enluminure d Moissac aux Xf et Xlf 

siecles (Auch: Edi-Service, 1992). 
16 Saint-Sernin de Toulouse. De Saturnin au chef 
d'ceuvre de l'art roman ... op. cit., modillón 8, 
fig . 326, p. 264. 
17 Ibídem, pp. 244-6, figs. 302- 3. 
18 F. J. Ocaña, «La controvertida pe.rsonalidad del 
Maestro Esteban en las catedrales románicas de 
Pamplona y Santiago», Príncipe de Viana, ano 64, 
228, (Pamplona: 2003), pp. 42- 6. 
19 F. lñiguez, «La escatología musulmana en los 
capiteles románicos», Príncipe de Viana, ano 28, 
108-109 (Pamplona, 1967), p. 271. 
20 M. Gómez Moreno, El arte románico espaiiol. 
Esquema de un libro (Madrid: Centro de Estudios 
Históricos, 1934), pp. 117, 129. F. Íñiguez, «El 
monasterio de San Salvador ele Leyre», Príncipe de 
Viana, ano 27, 104- 5 (Pamplona: 1966), pp. 216- 8. 
Íd. e J. E. U ranga, Arte Medieval Navarro, vol. 2:5 
(Pamplona: Aranzadi, 1971), pp. 84ss. A creación 
historiográfica de Gómez Moreno, que xa foi recibida 
por Gaillard con escepticismo en 1938, foi cualificada 
por Serafín Moraleja como un exemplo «de lo 
temerario del método biográfico para la interpretación 
de un arte sin biografías»: G. Gaillard, Les débuts de 
la sculpture romane espagnole, Leon-Jaca-Compostelle 
(París: P. Hartmann, 1938), pp. 220- 3, n. 29, 35. 
S. Moraleja, «Notas para una revisión crítica de la 
obra de K.]. Conant», en]. K. Conant, Arquitectura 
románica de la Catedral de Santiago de Compostela 
(Santiago de Compostela: COAG-Colegio Oficial 
de Arquitectos ele Galicia, 1983), pp. 221- 36, 
espec. 227 . 
21 Ibídem, pp. 221-32, espec. 228. Íd., «Santiago de 
Compostela: la instauración de un taller románico», 
en R. Cassanelli (ed.), Talleres de arquitectura 
en la Edad Media (Barcelona: Moleiro, 1995), 
pp. 127-44. 
22 Hipótese de Íñiguez que foi retomada por 
J. Williams: «El monasterio de San Salvador de Leyre» 
... op. cit., pp. 216-8.]. Williams «La arquitectura 
del Camino ele Santiago», Compostellanum, vol. 29, 
3-4 (Santiago ele Compostela: 1984), p. 282 . Íd., 
«¿Arquitectura del Camino de Santiago?», Quintana , 
7 (Santiago ele Compostela: 2008), pp. 157-77, 
espec. 160-1. 
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23 O estado da cuestión véxase C. Valle, «Maestro 
Esteban», en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 20:54 
(A Coruña: Silverio Cañada, 2000), pp. 34-7. F. J. 
Ocaña, «La controvertida personalidad del Maestro 
Esteban en las catedrales románicas de Pamplona y 
Santiago», Príncipe de Viana , ano 64, 228 (Pamplona, 
2003), pp. 7- 58. 
24 M. Soria, «"Tolosae moritur, Pampilonae sepelitur" 
Pierre d'Adouque, un éveque malmené», en M. Aurell 
e A. García de la Borbolla (ecls.), La imagen del 
obispo hispano en la Edad Media (Pamplona: 
UNAV-Universidacl de Navarra, 2004) , pp. 167- 83. 
25 Sobre as circunstancias da slia marte, ibídem, 
pp. 179-83. 
26 Saint-Sernin de Toulouse. De Saturnin au chefd'ceuvre 
de l'art roman ... op. cit., pp. 189-90. 
27 Cronoloxía que tamén apuntou S. Moraleja a 
propósito do improbable da autoría desta portada 
por Esteva: «Notas para una revisión crítica de la obra 
de K. J. Conant» ... op. cit., p. 227. 
28 Doazón duns muíños en Maurumilio:]. Goñi 
Gaztambide, Colección diplomática de la Catedral de 
Pamplona. Años 829-1243, vol. 1 (Pamplona: Gobierno 
de Navarra, 1997), cloc. 114. 
29 «Capitel con aves» ... op. cit., p. 391. 
Jo P. Deschamps, «Études sur les sculptures de Sainte
Foy de Conques et de Saint-Sernin de Toulouse et leur 
relation avec celles de Saint lsidore ele Léon et Saint 
Jacques de Comportelle», Bulletin Monumental, 100 
(París: 1941), pp. 234-69. 
31 Colección diplomática de la Catedral de Pamplona. 
A1i'os 829-1243 ... op. cit., pp. 254-316. «"Tolosae 
moritur, Pampilonae sepelitur" Pierre cl'Aclouque, 
un éveque malmené» ... op. cit., pp. 175- 9. 
32 «¿Arquitectura del camino de Santiago?» ... op. cit., 
p. 161. 
33 Faise patente ria capitel acaroado de entrelazados que 
se pode poñer en relación cos números 18 e 19 da porta 
occidental de Saint-Sernin: Saint-Sernin de Toulouse. 
De Saturnin au chefd'ceuvre de l'art roman ... op. cit., 
pp. 303-4, figs. 364, 365. 
J

4 Ibídem, p. 285. 
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Vieira 

5 
Vieira, insignia do peregrino 
Ca. 1120 
[Catedral de Santiago de Compostela, necrópole] 
Cuncha natural 
9,5 x 2,5 x 10 cms 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 

Esta cuncha apareceu no transcurso das 
escavacións levadas a cabo entre os anos 1945 
e 1965 por Manuel Chamoso Lamas no subsolo 
da Catedral de Santiago, dentro dunha tumba 
situada á altura do sexto tramo da nave lateral 
norte, moi preto dos fundamentos da torre 
defensiva do bispo Cresconio (1037-1066) 1

• 

Como boa parte da zona occidental do Locus 
Sancti Iacobi, a área utilizouse como necrópole ata 
que foi ocupada pola obra da catedral, feito que 
nos axuda a situar cronoloxicamente a cuncha en 
data anterior ao ano 1120, no que sabemos que 
se derruba a Torre de Cresconio2 para permitir 
o avance dos traballos de construción3• 

O interese da peza reside no feíto de ser o 
testemuño arqueolóxico máis antigo sobre o uso 
da cuncha como insignia da peregrinación a 
Compostela. En principio, a cuncha coa que os 
peregrinos regresaban tras a «viaxe» non deixaba 
de ser un souvenir, un recordo que daba fe da súa 
chegada ao Finis Terrae onde se situaba o 
sepulcro apostólico. A definición «oficial» desta 
cuncha como insignia da peregrinación xacobea 
debeu de realizarse nos primeiros anos do 
bispado de Diego Xelmírez, e máis 
concretamente, Díaz y Díaz propón unha franxa 
cronolóxica entre 1099 e 11064

• Así, e en primeiro 
lugar, en 1099 prodúcese a toma de Xerusalén 
polos cruzados e a consecuente reactivación da 
peregrinación aos Santos Lugares fixo que 
Santiago sentise a necesidade de diferenciarse 
mediante un novo símbolo distintivo; en segunda 
instancia, o ano 1106 enmarca o milagre recoWdo 
no Códice Calixtino (II, 12) sobre o cabaleiro de 
Apulia que cura grazas ao contacto cunha cuncha 
traída de Santiago. Esta narración non é só o 
primeiro testemuño textual da súa utilización 
como emblema da peregrinación, senón que 
tamén nos fai pensar que o seu uso estaba xa 
moi estendido a comezos do século XII. 

Ademais do carácter taumatúrxico das cunchas 
traídas polos peregrinos de Santiago, que se 
manifesta no relato do Calixtino, o mesmo códice 
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ofrécenos outros dous interesantes datos acerca 
delas. No seu Libro I, no sermón «Veneranda 
Dies», faise unha descrición da insignia e 
explícase o significado que se lle atribúe como 
símbolo da caridade cristiá e das boas obras ás 
que dá lugar a peregrinación5

. No Libro V, na 
descrición da cidade de Santiago, cóntase como 
os peregrinos podían adquirir estas cunchas nos 
pastos de mercadores que se situaban no 
Paradisus ou adro da Porta Francigena da 
Catedral, o pórtico final do seu camiño de 
peregrinación. 
V.N. 

1 J. Guerra Campos, Exploraciones Arqueológicas en 
torno al sepulcro del Apóstol Santiago (Burgos: Ediciones 
Aldecoa, 1982), p. 454. F. de la Fuernte AndréSe 
J. Gallego, «Coquille de Pelerin ou coquille Saint-
J acques», en Santiago de Compostela, 1000 ans de 
pe!erinage européen (Bruxelas: Credit Communal, 
1985), n. 170, p. 291. 
2 «Construyó un nuevo palacio», en Historia 
Compostelana, trad. E. Falque Rey (Madrid: Akal, 
1994), II, 25, pp. 345-6. 
3 S. Moraleja, «Concha de peregrino», en Santiago, 
Camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación 
a Compostela (Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1993), pp. 356-7, cat. 75. 
4 M. C. Díaz y Díaz, «Las tres grandes peregrinaciones 
vistas desde Santiago», en Santiago, Roma, Jerusalén. 
Actas del III Congreso de Estudios Jacobeos (Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, 1995), pp. 111-25. 
5 M. Castiñeiras, A vieira en Compostela: a insignia da 
peregrinación xacobea (Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 2007), pp. 19-23. 
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Muller con acios de uvas 
da Porta Francigena 

6 
Muller con acios de uvas 
1101-1111 
[Catedral de Santiago de Compostela, 
Porta Francigena] 
Mestre da Porta Francigena 
Mármore 
32 x 21,5 x 14 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago 
de Compostela, Museo da Catedral, 
Santiago de Compostela 

Do que debeu ser unha figura completa 
conservamos unicamente este fragmento superior 
que, case con total seguridade, podemos afirmar 
que formou parte da primitiva Porta Francigena 
da Catedral de Santiago: na descrición que desta 
fai a «Guía do peregrino» do Códice Calixtino 
menciónanse unhas «imagines feminarum» que 
porén non aparecen na descrición da Porta de 
Praterías1

• Trátase dunha muller vestida con 
túnica de abundantes pregos sobre o peito 
e de pelo solto e revolto que lle cae sobre os 
ombreiros; cun acio de uvas en cada man, 
busto en posición frontal, e rostro que se vira 
lixeiramente cara á dereita, no que parece ser un 
aceno que busca comunicarse visualmente con 
outra figura. 
Foi Serafín Moralejo quen incluíu a peza no 
contexto programático da Porta Francigena. 
No seu desenvolvemento teórico, esta iría 
acompañada pola muller cun cachorro de león 
que se conserva hoxe no acceso dereito da Porta 
de Praterías. Ambas as pezas serían dúas 
personificacións de O Salvador na súa natureza 
«sufrinte» -muller coas uvas- e triunfante 
-muller co león-2

, unha lectura moi a xeito co 
programa iconográfico da fachada que xiraba en 
torno ás ideas da Caída do home no Pecado, as 
súas consecuencias e as promesas de Redención. 
Dende un punto de vista estilístico a peza mostra 
unha forte conexión co obradoiro da Porte 
Miegeville de Saint-Sernín de Toulouse 
(1100-1105), e máis concretamente con aquel 
escultor que talla a mocheta cos personaxes de 
cascos frixios3

• Os rostros coas fazulas ínchadas, 
a boca e o nariz pequenos, a melena revolta e as 
túnicas cinguidas á anatomía que crean pregos en 
«U» sobre o peito son algunhas das características 
coincidentes entre este mestre e o escultor de 
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Santiago que se deu en chamar «Mestre da Porta 
Francigena». Este, que bebe do gusto pola 
Antigüidade da escultura de Frómista-Jaca, 
parece ser ademais un gran coñecedor da 
experiencia monumental dos obradoiros 
tolosanos e tense suxerido que puido arribar 
a Santiago procedente de Toulouse lago dunha 
visita a esta cidade con motivo das súas viaxes 
a Roma4

. 

V.N. 

1 S. Moralejo, «Fragment of female figure with grape 
clusters», en]. D. Dodds (ed.), The Art of Medieval 
Spain, A.D. 500-1200 (Nova York: MET-The 
Metropolitan Museum of Art, 1993), p. 211. M. Durliat, 
La sculpture romane de la route de Saint-]acques de 
Conques a Compostelle (París: Comité d'études sur 
l'histoire et l'art de la Gascogne Mont-de-Marsan, 
1990), p . 350. 
2 S. Moralejo, «La primitiva fachada norte de la 
Catedral de Santiago», Compostellanum, vol. 14, 4 
(Santiago de Compostela: 1969), pp. 623-68. 
3 D. Cazes e Q. Cazes, Saint-Sernin de Toulouse. 
De Saturnin au chefd'a!uvre de l'art roman (Graulhet: 
Odyssée, 2008), ¡)p. 278-85 , capitel 159, fig . 247. 
4 M. Castiñeiras, «La Catedral de Santiago de 
Compostela (1075-1122): obra maestra del Románico 
europeo», en Siete Maravillas del Románico Español, 
Aguilar de Campoo (Palencia, Fundación Santa María 
la Real, 2009), pp. 237-9. 
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Relevos de Saint-Sernin 
de Toulouse 

7 
Signum Leonis, Signum Arietis 
Ca. 1105 
[Basílica de Saint-Sernin de Toulouse] 
Mármore gris de Saint-Béat 
134 x 69 x 14,5 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 
SI/G/NU[M]/L/E/O/NJS/ 

/s/I/G/NU[M]/ ARI/E/ns/ 

/ H/OC/FU/IT/FA/CT/UM/T/ 

TEMPO/IlE/JULU/CE/SA/RI/S 

8 
Centauro Saxitario 
Ca. 350 (?) 
[Basílica de Saint-Sernin de Toulouse] 
Mármore 
33,5 x 43,5 x 16,5 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 

9 
Harpía 
Ca. 350 (?) 
[Basílica de Saint-Sernin de Toulouse] 
Mármore 
33 x 40 x 7 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 

Habémonos centrar aquí, de forma única, 
no aspecto material desta obra insigne e nas 
diferentes hipóteses acerca da súa orixe. O relevo 
coñecido como Signum Leonis Signum Arietis 
procede, sen ningunha dúbida, da basílica de 
Saint-Sernin, mais non foi posible precisar a súa 
localización orixinaria: porta occidental, Porte 
Miegeville, ou calquera outro lugar da igrexa 
abacial. 
No momento en que redactamos esta nota xa se 
iniciou a restauración da obra, malia que aínda 
non está rematada. Nun primeiro momento, as 
mostras tomadas pala enxeñeira Annie Blanc, 
investigadora honoraria do Laboratoire des 
Monuments Historiques confirmaron que o 
mármore procedía das canteiras pirenaicas de 
Saint-Béat1

• A continuación, o estudo previo á 
restauración levado a cabo por Anne Courcelle 
e Laurence Labbé permitiu precisar certos 
elementos técnicos2

: os Signos están tallados 
nun bloque de mármore único dun grosor de 
aproximadamente quince centímetros e que 
leva no reverso, á altura de cada un dos bordos 
verticais, unha moldura de tres ou catro 
centímetros e medio, sinal da reutilización dun 
mármore antigo. A placa rompera en catorce 
fragmentos e unha intervención antiga procedeu 
a volver pegar o conxunto enchendo algúns dos 
pequen os ocas resultantes con xeso3• Sen dúbida 
na mesma época colocáronse de xeito transversal 
e en paralelo, tamén no reverso, <lúas placas 
rectangulares de mármore co fin de reforzar 
a peza derramada4

. 

As observacións das restauradoras chamaron a 
atención sobre a presenza, no reverso dos Signos, 
dunha argamasa de fixación que se tería colocado 
nunha data anterior á restauración antiga 
mencionada aquí arriba, pasto que está por 
debaixo dos reforzas de mármore transversais. Por 
desgraza, resulta imposible empregar a argamasa 
como indicador cronolóxico: a súa composición 
cambia pouco dunha época a outra, xa que as 
fórmulas dos obradoiros se transmiten sen 
modificacións significativas; como moito, 
poderíannos axudar a definir o número e a 
sucesión das diversas intervencións, e isto non terá 
interese máis que nun segundo momento, cando 
nos sexa posible comparar os nasos resultados 
coas observacións procedentes da restauración das 
esculturas da Porte Miegeville levada a cabo en 
2005. O mesmo acorre no caso das pegadas de 
ferramentas que reuniu Hugues de Bazelaire 
durante esta campaña, pois sería conveniente 
comparalas coas atopadas sobre os Signos5. E, por 
fin, tamén resultaría de bastante utilidade observar 
o reverso dos dous fragmentos conservados no 
museo, sobre os que non cabe ningunha dúbida 
de que proceden da fachada occidental de Saint
Sernin: os relevos do Rei Antonius e da Serea
paxaro pisando un crocodilo(?). 
Ata hoxe non se detectou nos Signos do museo 
resto ningún de policromía. Isa non constitúe 
necesariamente unha proba de que se 
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interromperan os traballos antes de que as 
esculturas estivesen totalmente rematadas, 
xa que nada nos indica que estas se concibisen 
co fin de recibir unha policromía. É posible 
que os que financiaron a obra desexasen realzar 
a Antigüidade e a nobreza do mármore. 
Unicamente a propia restauración permitirá 
descubrir posibles vestixios de policromía 
local, por exemplo nas orlas ou nos rebordes. 
Se a obra non se pintou, daquela a capa 
marrón, moi sucia, que cobre a superficie 
do baixorrelevo, posiblemente sexa resultado 
dos residuos da operación de moldeado, que 
alteraron a percepción dos volumes. Os traballos 
de restauración deberán tratar de alixeirar esta 
capa para devolverlle á obra as súas excepcionais 
calidades plásticas. 
Os Signos foron atopados en 1556 na basílica de 
Saint-Sernin, no piar do brazo sur do cruceiro, 
próximo ao baptisterio, por un dos pioneiros da 
historia tolosana, Antaine Noguier6. Raymond 
Daydé confirmou este lugar en 16617

• Así e todo, 
este relevo pasou a formar parte ben axiña - en 
concreto dende 1800- do Musée des Augustins 
a petición deJean-Paul Lucas, que daquela se 
atopaba organizando a institución. O pap~l deste 
pintor, filio e irmán de escultor e coleccionista 
de antigüidades, foí transcendental na creación 
do Museum du Midi de la République o 19 de 
decembro de 1793. Á apertura do museo no 
convento dos agostiños en 1795 debémoslle 
que se salvasen numerosas obras de primeira 
categoría8

• Jean-Paul Lucas é o autor das 
anotacións máis antigas referentes aos Signos 
-atópanse nos primeiros catálogos do museo-, 
e realizou a recensión do relevo incluída na 
Histoire Tolosaine de Noguier, o que proba 
que este era coñecido, cando non célebre, 
circunstancia que, á súa vez, xustificou a súa 
chegada precoz ao museo9

• 

A partir de 1814, Alexandre Dumege dedicouse a 
descifrar o sentido da obra e da súa inscrición co 
fin de lle dar unha lectura esotérica, relacionada 
coas súas preocupacións masónicas. Datouna en 
época carolinxia e decidiu que a súa localización 
primixenia fara nunha basílica contemporánea 
que precedera a construción románica. Segundo 
el, este baixorrelevo atopábase nunha capela de 
Saint-Sernin, e engadía que «était placé jadis 
au-dessus de la principale porte de l' église 
de Saint-Saturnin»10

• En 1854, secundado por 
d'Aldégu¡er, escribiu sen ambigüidades que 
consideraba que o relevo dos Signos era un 
elemento da fachada occidental 11

• Despois del, 
numerosos investigadores aceptaron esta opinión 
sen moitas discusións, aínda que David Scott 
mostrou de xeito claro a súa desconformidade12

• 

Á hora de considerar esta hipótese da fachada 
occidental, hai que lembrar que os historiadores 
tolosanos Bertrand, Noguier, e, posteriormente, 
Catel e Daydé, describiron de maneira máis ou 
menos precisa a fachada occidental da basílica de 
Saint-Sernin e as placas de mármore dedicadas á 
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Centauro [Porta de Praterías] 
1\tíestre da Porta Francigena 
1101-.1111 
Catedral de Santiago de Compostela 

historia de San Sernín/ Sadurniño que lle servían 
de ornamento noutrora 13

• Nas súas anotacións 
mencionaban varios baixorrelevos con personaxes 
que foron identificados grazas ás inscricións en 
verso que os acompañaban: no lado norte da 
portada atopábanse o reí Antonius entronizado e 
San Sadurniño cun touro aos seus pés, namentres 
que no lado sur aparecía representado San 
Sadurniño bautizando a Austris; esta 
representación estaba colocada enriba dunha 
placa decorada cun saxitario e ao seu carón tir1a 
a San Marcial que, á súa vez, se atopaba enriba 
dunha serea-paxaro pisando un crocodilo (?) 14

• 

Este decorado da fachada occidental desapareceu, 
seica, antes de finais do século xvm 15

. Unicamente 
dúas placas moi deterioradas chegaron ao 
Musée des Augustins e aparecen mencionadas 
a partir do catálogo de 1818: o Rei Antonius 
e a Serea-paxaro 16

• Outro relevo coa figura dun 
home espido, sen dúbida a alma de Sadurniño, 
estivo situado no primeiro piar próximo á Porte 
Miegeville ata o ano 1651 en que se quitou 
por impúdico17

. Este completaba, sen dúbida, 
o programa consagrado á vida e martirio 
de Sadurniño na fachada occidental. Pódese 
pensar na mesma solución no caso dos Signos? 
A hipótese resulta sedutora, mais nada a avala de 
forma fidedigna: a presenza destes dous relevos 
sobre piares podería constituír un indicio de que 
o decorado da fachada occidental non estaba 
rematado no momento da interrupción dos 
traballos, cara a 1118. Algúns relevos xa 
executados, mais non instalados na fachada, 
teríanse colocado nos piares. Con todo, a propia 
interrupción dos traballos e o feíto de que 
numerosas esculturas se perderan ou se quitaran 
precozmente impídenos reconstruír de maneira 
precisa o conxunto do programa iconográfico 
proxectado. Resúltanos moi difícil poñer en 
conexión estes Signos co programa dedicado a 
San Sadurniño. Como vemos, é evidente que a 
complexidade iconográfica do Signo do León 
e do Signo do Corcleiro dá lugar a numerosas 
in certezas. 
Logo de defender a vinculación dos Signos cos 
traballos da fachada occidental, Denis Milhau 
sinalaba en 1990, con maior prudencia, que nada 
se atopara que viñera probar esta relación 18

• O 
profesor Durliat, no mesmo ano, tamén mostraba 
as súas reservas ao falar dun relevo que «talvez» 
estivera destinado á fachada occidental1 9

. De igual 
xeito, dende 1982, os autores do Corpus eles 
Inscriptions de la France médiévale viñan 
facéndose eco das dúbidas: fundábanse no feíto 
de que a inscrición que aparece no relevo non 
está en verso, fronte a aquelas outras que os nosos 
autores tolosanos atoparon sobre os relevos da 
fachada occidenta!2°. Habería, daquela, que 
cambiar a dirección das hipóteses e indagar 
na Porte Miegeville, que ten unha decoración 
que reutiliza numerosos mármores antigos 
e testemuña preocupacións estilísticas moi 
próximas ao relevo dos agostiños? Ou cumpriría 
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pensar aínda nunha terceira solución? 
As análises previstas talvez nos permitan afinar 
algunhas pistas. Confesemos, porén, que o máis 
elemental realismo nos obriga a despregar a 
prudencia no que se refire á natureza e ao interese 
dos resultados susceptibles de seren obtidos. 
Sen dúbida, os Signos conservarán aínda durante 
moito tempo unha gran parte do seu misterio, 
invitando así a historiadores da arte e a 
arqueólogos a unha saudable humildade ... 
Charlotte Riou (C. R.) 

O relevo coñecido como Signum Leonis Signum 
Arietis, é, de cerro, unha das obras mestras da 
plástica románica e, ao mesmo tempo, unha 
das máis enigmáticas. Está composto por dúas 
mulleres coas pernas cruzadas que teñen nos 
seus colos un cordeiro e un cachorro de león. 
Moitas incógnitas xorden non só da súa estraña 
iconografía senón tamén das inscricións que 
o acompañan que, no canto de aclarar o seu 
significado e función, deron lugar ás máis diversas 
interpretacións. A inscrición distribuída polo 
fondo do relevo consta de dúas partes, eu creo 
que ben diferenciadas. A primeira identifica 
as figuras - «o signo do león» e «o signo go 
carneiro>>-, e a segunda sitúa temporalmente a 
súa realización: «lsto foi feíto en tempos deXulio 
Césarn21

. É dicir, a mesma escultura está dándolle 
ao espectador unha información iconográfica 
e outra cronolóxica -de época romana-. 
Evidentemente, non se trata dunha obra romana 
senón románica, polo que resultaría acertada a 
afirmación de J ean Adhémar de que nos 
atopamos ante un falso antigo na ldade Media22

. 

Con esta «falsificación», o soberbio obradoiro 
escultórico de Saint-Sernin pasou dunha 
in1itación consciente dos abundantes modelos de 
estatuaria romana que se conservaban na cidade 
a crear unha obra coma esta, que se prestixia non 
só pola calidade da súa factura, senón tamén por 
unha suposta antigüidade. Por iso non abonda 
só con in1itar o estilo antigo, senón que se coloca 
unha inscrición que «certifica» a súa antigüidade 
e que, colateralmente, dignifiqua o edificio que 
a alberga co prestixio da «romanidade». 
A obra xerou, dende datas moi temperás, unha 
lenda arredor súa que identificaba o relevo como 
a representación di.In prodixio acontecido en 
tempos de Xulio César e narrado por San 
Xerome, segundo o cal dúas virxes deran a luz 
un león e un carneiro que prefiguraban 
respectivamente a mansedume de Cristo cos 
Elexidos e a severidade cos condenados no Xuízo 
Final. A esta lenda, documentada xa en 138823, 
e recollida en 1515 por Nicolas Bertrand e en 
1661 por Raymond Daydé24, váiselle engadir unha 
lectura complementaria de Noguier en 1556, que 
interpretaba a imaxe como dous signos zodiacais 
en relación coas virtudes de Xulio César. Du 
Mege retoma esta interpretación zodiacal en 
1814 que será a que obterá maiores adeptos na 
historiografía contemporánea25

• O principal 



problema desta lectura zodiacal é que tanto os 
calendarios antigos coma os medievais se centran 
na figuración dos signos mentres que no relevo 
tolosano as mulleres que os portan adquiren un 
gran protagonismo. Tanto isto como a asociación 
de dous signos, o de Leo e o de Aries, que non 
son correlativos no Zodíaco, fan pensar nunha 
elección moi meditada da iconografía que 
demostra unha intencionalidade simbólica máis 
profunda. Así, en 1990, Marcel Durliat admitiu 
a interpretación zodiacal, engadindo que a 
fortaleza, tradicionalmente atribuída ao león e 
o carneiro, debía ser simbolicamente aplicada 
á natureza de Cristo26

• Bernardette Mora, citando 
escritos de Beda o Venerable (ca . 673-735) e 
Honorius Augustodunensis (ca. 1080-ca. 1157), 
propón que os signos do león estival 
(23 xullo-25 agosto) e o carneiro primaveral 
(21 marzo-20 abril) implican unha secuencia 
cálida e outra fría, que ao seren portadas por <lúas 
mulleres alegóricas que levan alternativamente un 
pé espido e outro calzado poderían facer alusión 
á marte e resurrección de Cristo. Como alegorías 
cristolóxicas e seguindo a cristianización do 
Zodíaco realizada por San Zeno de Verona no 
século IV, o león sería o da tribo de Xudá, 
descendente de Cristo, e o pequeno carneiro o 
Cordeiro de Deus sacrificado27

• Deste xeito o 
relevo presentaríase como unha alegoría da dobre 
natureza de Cristo, a triunfante e a sufrinte. É a 
mesma interpretación que Serafín Moraleja lles 
deu aos relevos de dúas mulleres da catedral 
compostelá que pertenceran á desaparecida Porta 
Francigena28

• Ambas as dúas responden ao mesmo 
esquema tolosano de mulleres sentadas coas 
pernas cruzadas e sostendo atributos no seu colo. 
A que, coma en Toulouse, leva un cachorro de 
león, foi reutilizada no século A.'VIII nunha xamba 
de Praterías, mentres que a que carrexa as uvas se 
conserva no Museo da Catedral. A súa inserción 
no programa da primitiva Porta Francigena 
explícase por se dedicar este á Caída do home 
no Pecado, ás consecuencias <leste e á promesa 
da Redención, xa que se trata de dúas 
personificacións de O Salvador na súa natureza 
sufrinte -muller coas uvas- e triunfante 
-muller co león-. Pola súa parte, a 
interpretación zodiacal do relevo de T oulouse 
vén apoiada por un relevo descuberto en 1954 
en Nogaro (Gers) e que debeu pertencer á 
decoración da igrexa románica de Saint-Nicolas. 
Representa unha muller sentada coas pernas 
cruzadas que leva no seu colo un león 
esnaquizado. A cristianización do signo zodiacal 
faise patente neste relevo pola inscrición «SIGNVM 

LEONIS», que xa non aparece no fondo senón no 
nimbo que porta a figura29

• 

Se o contido alegórico <leste relevo é, como 
acabamos de ver, excepcional, non o é menos 
a súa feitura, que se debe atribuír a un escultor 
moi destacado de entre a nómina do obradoiro 
da Porte Miegeville. No devandito conxunto 
observamos relevos coma o de Montan, nos que 
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as mulleres que o acompañan, Priscilla e 
Maximilla, anuncian claramente as dos signos. 
Con todo, as relacións máis estreitas establécense 
co escultor que realiza os extraordinarios 
modillóns da cornixa que representan o Sol 
e a Lúa cos seus rostros alongados, as mans 
osudas, o pregado dos veos, os olios expresivos30

• 

É un artista que parte da experiencia da 
escultura romana provincial pero que tende 
á simplificación dos volumes e á estilización 
das figuras, creando unhas figuras que se 
afastan do naturalismo pero que gañan en 
monumentalidade31

• Este relevo é, en resumidas 
cantas, unha obra única que supón o cénit da 
escultura no obradoíro de Saínt-Sernin de 
Toulouse. 
As outras <lúas placas marmóreas, nas que 
se representan un centauro e unha harpía 
e que completarían este grupo de relevos de 
Saint-Sernin, é innegable que forman parte dun 
conxunto non só pola idéntica factura senón 
tamén polos vínculos que se establecen entre elas. 
Nunha aparece un centauro que dobra as súas 
patas dianteiras nun claro xesto que deixa 
entrever o esforzo que realiza para lanzar unha 
frecha co arco que porta. Tanto o cabelo coma 
a barba se organizan en avultadas trenzas e a 
anatomía do torso tenta esbozar os ósos e os 
músculos baixo a pe!. A harpía, pola súa parte, 
ten carpo de ave e cabeza de mulier con ampla 
melena de guechos separados que rematan en 
bucles. As figuras relaciónanse a través das 
oliadas, no medio dunha persecución na que .o 
centauro dirixe as súas frechas contra a harpía, 
unha das cales non acerta na súa vítíma e pasa 
por detrás da súa cabeza. 
Ambas as <lúas responden a un mesmo estilo . 
escultórico que aposta por un relevo plano que 
busca unha anatomía real e que sabe captar o 
movemento. As considerables díferenzas que 
se aprecian con respecto aos obradoíros que 
trabaliaban en Saint-Sernin fan dubidar da súa 
cronoloxía e da súa pertenza á decoración da 
basílica. De feíto, Quíteríe Cazes decantouse pola 
posibilídade de que se trate de obras romanas e 
que no caso de seren medíevaís presentarían 
grandes débedas coa estatuaria antíga32

• 

O que sabemos delas é que lle foron vendidas a 
un particular cara a 1812 entre outras esculturas 
procedentes da demolición do claustro románico 
da basílica e que en 1960 foron adquiridas polo 
Musée des Augustíns. De seren esculturas 
medievais, non conservamos ningunha outra cun 
estilo similar, polo menos en Toulouse, e de seren 
antigas puideron ser reutilizadas nalgunha parte 
da basílica ou polo menos estar díspoñíbles para 
servir de modelo non só a outro centauro ou 
outra harpía, que sabemos con seguridade que 
decoraban a fachada occidental de Saínt-Sernin33 , 

senón tamén para as dúas placas marmóreas 
que hoxe podemos ver na Porta de Praterías da 
Catedral de Santiago e que deben de proceder da 
antiga Porta francigena. Unha delas representa un 
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centauro que dispara a unha serea-peíxe que 
debía de estar, inicialmente, na placa contigua, 
seguindo unha asociación iconográfica que era 
moí habitual nas ilustracíóns dos bestiarios 
medievais nos que ambos os híbridos formaban 
parte do mesmo capítulo34

. Os puntos en 
contacto entre o centauro compostelán e o 
de Toulouse son moítos. Non só a posición 
é idéntica, virándose sobre sí mesmo e <labrando 
as patas díanteiras, senón que se repiten detalles 
moi particulares da placa de Toulouse como 
a cabeleira formada por trenzas de tramos 
avultados e a frecha que pasa de largo tras 
a cabeza da serea. 
O autor destas dúas placas compostelás é, 
ademais, o denominado «Mestre da Porta 
Francigena» que, de todos os que trabalian 
no obradoiro da Catedral en época de Diego 
Xelmírez, asumida a partir do coñecemento 
da escultura tolosana, romana e de Jaca. Des te 
xeíto, cada vez toma máís forza a idea de que 
algún dos artistas que trabaliaban na obra da 
Catedral tivese formado parte do séquito de 
Xelmírez no curso das súas ·viaxes a Roma de 
1100 e 1105, tal e como suxeríu recentemente 
Manuel Castíñeiras35

• En ambas as dúas víaxes 
o bíspo tívo que pasar por Toulouse, cíd;de en 
plena efervescencia artística nos prímeiros anos 
do século XII, onde os artistas composteláns 
terían coñecido non só as creacións do obradoiro 
de Saint-Sernín senón tamén o importante 
substrato romano de expolia que alí existía 
e do que tomar modelos para as súas realízacíóns 
posteriores. 
V.N. 
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Capitel con esfinxes 
do claustrn de Sainte-Foy 
de Conques 

10 
Capitel con es/inxes 
Ca. 1100 
[Abadía de Sainte-Foy de Conques, claustro] 
Pedra 
24 x 24 x 27 cms 
Lapidario da abadía de Sainte-Foy de Conques, 
Aveyron · 

Un dos poucos capiteis conservados do claustro, 
en gran parte destruído , da abadía de Sainte-Foy 
de Conques. A cesta decórase con dúas figuras 
híbridas, practicamente idénticas e dispostas de 
maneira simétrica, e dúas grandes palmetas 
voltas que rematan os cantos superiores dos 
laterais. A factura e o estilo dos seres alados 
representados responden perfectamente ao 
estilo do denominado «obradoiro do abade 
Bégon III» (1087-1107), activo tanto na nave 
coma no claustro e responsable tamén da 
realización da súa tumba. O canon corto das 
figuras, a esaxeración das súas cabezas e outros 
detalles, coma os cabelos en casquete, os rostros 
cuadrangulares, as pupilas furadas para seren 
enchidas con chumbo ou o feíto de que as patas 
do animal se dispoñan perfectamente no espazo 
sobre unha repisa, resultan preceptivos do 
citado obradoiro, cunhas características, como 
se sinalou en máis dunha ocasión, que se atopan 
en gran parte tamén nos relevos do magnífico 
Portal Occidental. 
No que respecta á súa iconografía, o ser 
representado por partida dobre é, en parte, 
humano e, en parte, animal. Unha cabeza 
e un torso femininos inxírense no carpo dun 
cuadrúpede de gran tamaño, coas extremidades 
inferiores rematadas nunhas gadoupas de ave 
de rapina; ao tronco únense por un lado un 
brazo e, polo outro, unha grande á despregada. 
O resultado é unha estraña figura que produce 
unha impresión equívoca. A visión frontal 
do capitel -que está traballado só por tres 
caras- ofrece unha composición en espello 
de dúas figuras similares a sereas-paxaro, con 
cabezas de grandes olios asentadas sobre un 
tronco que ben se podería tomar por un ancho 
pescozo que se introduce no carpo animal 
e está rodeado por unha especie de cinto 
perlado que semella un colar. As ás despregadas 
que se pegan aos carpos ou pescozos ocupan 
o centro do capitel nun xogo simétrico. 
A visión lateral do capitel modifica a natureza 
das figuras, que parecen metamorfosearse 
nunha especie de centauros-femia, levan 
o pelo recollido nun moño e estenden o brazo 
cara atrás para agarrar a longa cola que remata 
nunha especie de piña trenzada decorada, 
que se podería asimilar cun elemento 
vexetal. 
A súa actitude, a forma de centauro e as longas 
colas con borlas terminais decoradas remiten 
ás características figuras dos centauros e 
minotauros-centauro do variado bestiario 
esculpido dos obradoiros de Auvernia 1

• Porén, 
a peza de Conques é unha rareza iconográfica, 
porgue o ser fabuloso representado non atopa 

·paralelos exactos na produción escultórica 
contemporánea, nin pala súa aparencia, nin 
pala súa composición, aínda que se interpretase 
como unha esfin xe2

, o mítico león alado de 
cabeza humana que, na súa versión grega , tiña 
sexo feminino3• 
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O estatuto orixinal da esfinxe como monstro 
oriental vai condicionar, en parte, a súa 
transmisión iconográfica4

, mais, nos textos , a 
idea medieval da súa natureza é herdeira directa 
da versión grega que a converte na interlocutora 
feminina de Edipo. As novas de Plinio e Solino5

, 

que recolle Isidoro, transforman o monstro 
tebano nunha das especies de simio, «de longa 
cabeleira de mamas prominentes, dóciles e 
domesticables»6. O breve comentario , contido 
no Fisiólogo latino7

, condiciona a presenza da 
esfinxe nos Bestiarios, deixándoa fóra do elenco 
dos híbridos fabulosos e privada da transmisión 
dunha imaxe figurada8

. 

Condicionada, posiblemente, por esta ausencia, 
a incidencia da imaxe do híbrido na escultura 
románica é escasa e flutuante na súa concepción. 
Como representantes da herdanza helénica da 
zona, as esfinxes convértense nun motivo propio 
do románico da Apulia nos séculas XI e XII, 

onde ocupan capiteis e acroteras9
. 

Sorprendentemente, e de maneira excepcional, 
un eco destas esfinxes da Apulia, de raizame 
clásica, atópase nunha acrotera da cabeceira da 
Catedral de Santiago de Compostela -Capela 
de San Xoán- , que datamos arredor de 
1122-1124, en relación coas viaxes dos cóengos 
composteláns ás terras de Apulia10

• No entanto, 
practicamente non se pode falar dun exemplo 
claro ou canónico de esfinxe no románico 
francés . Cuadrúpedes con cabeza humana 
aparecen nas decoracións escultóricas do XII, 

mais é difícil atribuírlles unha identificación 
clara coa figura mítica e non parecen axeitarse 
a un único modelo. Entre os escasos exemplos, 
guíxose ver a imaxe da esfinxe en figuras 
femininas con carpo de león alado como as que 
aparecen formando carro parellas sobre as caras 
dun capitel de Saint-Pierre de Chauvigny11

, 

na parella de leóns alados con rostros e 
indumentaria humanos de Saint-Loup de 
Naud 12 ou na parella de leóns de tauros alados 
de rostro humano, dun capitel procedente da 
abadía de Montmajour que está conservado en 
Arles 13

• A aparencia das figuras de Chauvigny, 
que levan un gorro frixio acanalado, toucado 
frecuente das sereas-paxaro, non se pode 
considerar estritamente canónica a xulgar 
polo seu estraño e longo pescozo, tal ca unha 
axustada cota de malla feíta de escamas, 
interpretada como unha afirmación do 
compoñente de ave do híbrido; a presenza 
do toucado, pala contra, reforza unhas 
reminiscencias orientais que as poñen en 
conexión co mundo islámico no que a esfinxe 
atopara unha nova formulación 14

• A parella de 
esfinxes de Saint-Loup de Naud representa a 
personificación da figura mítica, mostrándose 
con vestimenta, e en versión masculina e 
feminina, coma os híbridos de Montmajour, 
que, ademais, yan coroados e perderon o 
elemento leonino fundamental. A inestabilidade 
da aparencia e a ausencia de modelo aprécianse, 



por unha parte, na variedade de seres 
mesturados que entraron nun ou noutro 
momento no catálogo das pretendidas esfinxes: 
mulleres-cuadrúpede sen ás - como as que 
flanquean unha serea-peixe nun capitel de 
Saint-Germain de Mouliherne-15

, cuadrúpedes 
de rostro feminino con cola serpentina - como 
a figura da arquivolta superior da portada sur 
de Saint-Pierre de Aulnay- 16

, ou o león de 
rostro humano, gorro frixio e cola rematada en 
serpe, da arquivolta da antiga igrexa de Saint
Come de Narbona 17

; e, por outra, naquelas 
figuras que non se consideraron coma tales e, 
así e todo, poderían formar parte do elenco, 
coma os leóns alados de rostro humano 
dun capitel xeminado do antigo claustro 
de Nütre-Dame de la Daurade, en Toulouse 18 

e dunha arquivolta do portal occidental de 
Saint-Ours de Loches 19

. 

A realidade das figuras consideradas como 
esfinxes na escultura románica francesa está 
marcada pola combinación aleatoria de 

elementos humanos, de distintos sexos, con 
elementos animais que inclúen leóns, touros 
e aguias, e que producen un ser que se afasta 
e se aproxima de xeito extraordinario tanto á 
serea-paxaro como ao centauro na súa versión 
feminina. Malia que na transmisión escrita a 
esfinxe non forma parte do mesmo ámbito que 
a serea ou o centauro, cos que a une fortemente 
a condición de híbridos humanos, porén, 
nos programas iconográficos, a súa posible 
versión figurada si comparte o espazo cos 
seres mitolóxicos dos Bestiarios aos que se 
semellan e cos que, ás veces, se confunden 
ou intercambian. Os híbridos de Conques, 
de evidentes gadoupas de aguia incrustadas 
nun potente corpo de cuadrúpede, en parte 
aproxímanse aos grifóns, aínda que resulta 
evidente que é o compoñente humano e 
específicamente a condición feminina 
- resaltada de maneira notoria polo 
colar-cinto perlado e o coidado peiteado-
o que prima nestas figuras, que coa súa 



composición suxiren a hibridación superposta 
dunha serea-paxaro e unha centauro-femia. 
Como nestas últimas, a transición entre o corpo 
humano e a parte animal está marcada ou 
disimulada cunha banda decorada e, como as 
sereas, as figuras de Conques, vistas de fronte, 
dan a impresión de carecer de tronco e estenden 
as ás de xeito ameazante. 
O centauro e a serea, que aparecen tratados 
xuntos nos bestiarios, asócianse no seu 
significado en relación co pecado da carne, 
de maneira que decote aparecen compartindo 
espazo figurativo, coma noutro capitel da mesma 
abadía de Conques20

, dentro dun programa 
iconográfico que recupera figuras do imaxinario 
clásico ao incorporar a presenza duns seres 
mitolóxicos xa perigosos e lascivos na 
Antigüidade. A eles únese o experimento 
propio das figuras deste capitel do claustro, 
que mostra unha liberdade creativa que é 
evidente na creación dos seres fantásticos na 
escultura románica, aínda que a composición 
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das figuras posiblemente obedece, en parte, 
a necesidades técnicas de organizar unha 
decoración coherente para cubrir o capitel 
e proporcionar unha determinada impresión. 
O resultado é unha figura quintaesenciada, 
simbólica e admonitoria contra a luxuria e que 
se encarna en distintas figuras femininas de 
natureza mixta. O aire ameazador, que s_e intúe 
na mirada fixa dos seus grandes olios e na á 
despregada, aproxímaas ás harpías e ás lamias, · 
seres concomitantes coas sereas, coas que decote 
se confunden e que, en ocasións, toman formas 
de cuadrúpedes21

. Todas elas son, por dereito 
propio, o aviso do pecado que, neste momento 
e nestes programas iconográficos, se cifra nos 
seres híbridos que mesturan a humanidade cos 
trazos do animal e, de maneira especial, os do 
sexo feminino, que se converten nunha maneira 
de facer patente a animalidade subxacente 
da muller. 
Manuel Castiñeiras (M. C.) 
e Fátima Díez (F. D .) 
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metade do século III, un resumo das partes xeográficas 
foron realizadas por Solino: ibídem, 27, 59. 
6 San Isidoro de Sevilla, «Ethym», en Etymologiae, ed. 
M.C. Díaz y Díaz, trad. A. Marcos eJ. Oroz, vol. 2:2 
(Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1982), XII, 
2, 32. 
7 El Fisiólogo. Bestiario Medieval, trad. M. Ayerra 
Redin e N. Guglielmi (Bos Aires: Eudeba, 1971), 
XXII. El Fisiólogo é o primeiro bestiario coñecido; 
aínda que a versión primeira do texto é grega, esta 
perdeuse, de aí que a presente tradución se 
fundamente nunha fonte latina do século v. Esta 
obra, representativa do espírito medieval, está datada 
entre os séculos Il e lll. Atribuída entre outros a San 
Xerome, Oríxenes e Atanasio foi punto de partida 
de numerosos libros análogos ao longo do medievo. 
8 No apartado dedicado aos simios dalgúns Bestiarios 
da Familia segunda, coma o Ms 764 da Bodleian 
Library, figura a esfinxe en compaña do sátiro que 
goza dunha consideración semellante. No devandito 
manuscrito, a mención vai acompañada dunha curiosa 
iluminación que podería recoller unha imaxe inusitada 
do híbrido convertido en primate: Bestiary: Being an 
English Version of the Bodleian Libra1y, Oxford MS 
Bodley 764, ed. e trad. R. H . Barber (Londres: Folio 
Society, 1992), pp. 49-50. 
9 Unha acrotera da cabeceira da Catedral de Santiago 
de Compostela (Capela de San Xoán) ten forma de 
esfinxe, que poderiamos poñer en relación co 
repertorio de Apulia: M. Castiñeiras, «La catedral 
románica: tipología arquitectónica y narración visual», 
en M. Núñez (ed .), Santiago, la Catedral y la Memoria 
del arte (Santiago de Compostela: Consorcio de 
Santiago, 2000), p . 77 . 
10 Especialmente algunhas como as da Catedral de 
Biton: F. Moretti, Specchio del mondo. I «bestiari 
fantastici» delle cattedrali: la cattedrale di Bitonto 
(Fasano di Brindisi: Schena, 1995), p. 216. 

11 Y. Labande-Mailfert, Poitou romane (Yonne: 
Zodiaque, 1961), fig. 41. 
12 Unha parella de híbridos de paxaro e cuadrúpede 
con cabezas humanas; a figura masculina ten aparencia 
de monxe,-cunha clara caparucha, e a feminina leva 
unha touca como unha monxa ou unha dona. Están 
sentadas e ocupan un dos espazos que se atopan sobre 
as cabezas das estatuas das xambas do portal. Leclercq 
considéraas esfinxes que comparten espazo coas 
sereas: J . Leclercq-Marx, La Sirene dans la pensée et 
dans l'art de l'Antiquité et du Mayen Áge: du mythe 
pai"en au symbole chrétien (Bruxelas: Academie Royale 
de Belgique, 1997), p. 158. 
13 Claustro de Saint-Trophime de Arles: Poitou romane 
... op. cit., p. 358. 
14 A arte fatimí de maneira concreta é a responsable da 
transmisión dun tipo de esfinxe cornada, que aparece 
en actitude activa, rampante ou en movemento 
sinuoso, que se atopa en ilustracións como as do 
manuscrito IV F 3 da Biblioteca Nacional de Nápoles, 
que contén as Metamwfoses de Ovidio realizado en 
Bari: G . Orofino, «L'illustrazione delle Metam01Josi 
di Ovidio ne! Ms. IV F 3 della Biblioteca Nazionale 
di Napoli», en Ricerche di Storia dell'Arte, 49 (Roma: 
1993), p. 13. 
1
' Dous cuadrúpedes sentados con torso de muller, 

coa feminidade remarcada nos seus avu!tados peitos, 
coidado peiteado e o áderezo do colar que leva unha 
delas, que Debidour considera esfinxes e Leclercq
Marx, centauros: V.-H. Debidour, Le bestiaire sculpté 
du Mayen Áge en France (París: Arthaud, 1961), fig. 
329. La Sirene dans la pensée et dans l'art de l'Antiquité 
et du Mayen Áge: du mythe pai'en au symbole chrétien 
... op . cit., p . 184. 
16 Le bestiaire sculpté du Mayen Áge en France ... 
op. cit., fig. 277. 
17 Ibídem, fig. l. A figura aproxímase máis á ilustración 
da mantícora, o animal fabuloso de orixe oriental de 
rostro humano, corpo de león e cola rematada en 
aguillón de escorpión, que se describe nos Bestiarios. 
Como híbrido de león con cabeza humana decore se 
asimila á esfinxe. 
18 La Sirene da ns la pensée et da ns l' art de l'Antiquité 
et du Mayen Áge: du mythe pai'en au symbole chrétien 
.. . op. cit., p. 145, fig. 84: descríbeo coma un centauro, 
malia a súa melena leonina e as súas ás. 
19 Un león alado coa melena indicada no pescozo, con 
cabeza de muller, peiteada coma un diaño, e longa cola 
colocada como a das figuras de Conques e rematada 
nunha gran borla en forma de piña. Ibídem, p. 249, 
fig. 23: non o considera explicitamente coma unha 
esfinxe. 
20 La sculpture romane de la route de Saint-Jacques. 
De Conques a Compostelle ... op. cit., p. 57 , fig. 74 . 
O tema dos centauros e as sereas na figuración e o seu 
sentido está revisado extensamente en La Sirene dans 
la pensée et dans l'art de l'Antiquité et du Mayen Áge: 
du mythe pai'en au symbole chrétien ... op. cit . 
pp . 149- 54 . 
21 Véxase o interesante comentario en ibídem, 
pp. 99-102. 
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Capitel con David e os seus músicos 
de Sainte-Foy de Conques 

11 
Capitel con David e os seus músicos: cesta 
Ca. 1100 
[Abadía de Sainte-Foy de Conques, claustro] 
Pedra calcaría do Causse Comtal 
23 x33 x21 cms 
MuséeJoseph Fau, Conques 

12 
Capitel con David e os seus músicos: cimacio 
Ca. 1100 
[Abadía de Sainte-Foy de Conques, claustro] 
Pedra calcaria do Causse Comtal 
13 x 53 x 32 cms 
MuséeJoseph Fau, Conques 
DAVID+ IDITHVN [David, ledutún] 
EM/\N + i\SAPH [Hemán, Asaf] 

Capitel procedente do claustro da abadía de 
Sainte-Foy de Conques. A devandita construción, 
situada ao sur da igrexa abacial, desapareceu en 
gran parte a inicios do século XIX, quedando só en 
pé, ao leste, dúas pequenas arcadas que daban á 
antiga sala capitular e seis vans xeminados que 
comunicaban a galería occidental co antigo 
refectorio dos monxes. Consérvanse, así e todo, 
unha trintena de capiteis procedentes das arcadas 
destruídas, repartidos entre o antigo refectorio e a 
sala lapidaria do soto do MuséeJoseph Fau, onde 
se garda a obra que agora analizamos. 
Na cesta do capitel represéntanse <lúas animadas 
escenas de música e danza compostas, cada unha 
delas, de tres personaxes: dous músicos nos 
ángulos, identificados por unha inscrición no 
cimacio, e un gracioso saltimbanqui no centro. Na 
cara anterior, o músico da esquerda, David, toca 
unha fídula de arco, namentres que o da dereita, 
Iedutún, tangue nunha rota; na cara posterior, 
Hemán interpreta unha fídula piriforme de arco, 
mentres que Asaf fai soar unha trompa rematada 
nunha cabeza animal. Trátase do célebre tema de 
David e os músicos encargados do culto da Arca 
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da Alianza, lago de que esta é trasladada á nova 
capital, Xerusalén: «David mandou aos xefes dos 
levitas que dispuxesen os seus irmáns cantores, que 
fixesen resoar os instrumentos musicais, arpas, 
cítolas e pandeiros en sinal de ledicia; e os levitas 
designaron a Hemán, filio de Ioel; e, de entre os 
seus irmáns, a Asaf, filio de Berequías; e, de entre 
os filias de Merarí, de entre os seus irmáns_, a Etán, 
filio de Cuxaías [ ... ]» (1Paralipómenos15, 16-17). 
Seguidamente, na Biblia, no momento de colocar a 
Arca no Tabernáculo e ofrecerlle sacrificios, cítase 
tamén a ledutún: «Con eles estaban Hemán e 
ledutún, e as trompetas e os címbalos para quen os 
tocaban, e os instrumentos para os cantos en honra 
de Deus». 
Aínda que foi comparado en repetidas ocasións 
co capitel do mesmo tema da galería meridional 
do claustro de Moissac (1085-1110) 1

, que ten un 
eco inmediato mm exemplar do destruído claustro 
do priorado de La Daurade (ca. 1100-1110)2 

- conservado no Musée des Augustins de 
Toulouse-, a produción de Conques presenta 
unha serie de peculiaridades temáticas, 
compositivas e estilísticas que lle dan unha 



innegable personalidade. En Moissac, David 
preséntase sedente e acompañado, de forma 
canónica, dos seus catro músicos -Asaf, Hemán, 
Etán e Iedutún-; as inscricións son tituli, de tipo 
narrativo, que acompañan os personaxes na cesta; 
e o grupo repártese, de xeito folgado, polas catro 
caras do capitel. Pola contra, en Conques a 
narración concéntrase, coma se fosen dous relevos 
en friso, nas caras anterior e posterior; o número de 
músicos redúcese a tres acompañantes; e o carácter 
da escena, con David de pé, e a incorporación de 
dous saltimbanquis facendo cabriolas, semella máis 
propio dunha escena xograresca. Ese carácter 
mundano non nos debe sorprender, pois 
xustifícase pola pasaxe bíblica na que se explica 
como David brincou e bailou diante da Arca á súa 
chegada a Xerusalén (1Paralipómenos15, 29). 
Ademais, ese mesmo espírito libre e festivo 
caracterizaba dende a primeira metade do século XI 

a iconografía dos manuscritos litúrxico-musicais, 
coma o célebre Tropario-tonario de Auch3

, onde os 
modos ou tons do Canto Gregoriano -necesarios 
para o bo exercicio da salmodia beneditina-
se ilustraban a través de figuras como David 
tanguendo nun instrumento de corda ou tocadores 
de tuba con malabaristas, namentres que o 
responso do Aleluia se acompañaba coa figura 
dunha desenvolta danzarina4

• 

Cómpre lembrar, con todo, que ese carácter 
desenfadado e próximo ao espectador, con 
recursos a temas da vida cotiá, é característico 
do denominado obradoiro do abade Bégon III 
(1087-1107), como se constata noutros capiteis 
do claustro, onde aparecen representados tamén 
guerreiros ou monxes construtores. Neste caso, 
a cita dadívica á Arca da Alianza e á inminente 
construción do Templo de Xerusalén convértese 
nunha impresionante escena musical e festiva non 
allea a certos ritos contemporáneos da abadía. 
Segundo o Liber Miraculorum Sanctae Fidis, os 
novizos de Conques soaban os olifantes para 
recordarlles aos fieis o carácter sagrado da 
procesión das reliquias da Santa tanto no día da 
súa festa coma nas procesións do «Tesauro» a 
través das terras de Santa Fe en Auvernia: <<Parmi 
les jeunes novices, les uns porten! les livres des 
Evangiles et l' eau bénite, les autres frappent sur les 
cymbales ou sonnent des olzfants, sorte de cors 
d'ivoire que les nobles pelerins ont o/ferts au 
monastere en guis de décoration»5

• De feíto, Asaf fai 
soar unha trompa ou cornamusa, rematada nunha 
cabeza de animal, que ben podía evocar o papel 
exercido por estes instrumentos nestas cerimonias, 
tan características dos centros de peregrinación. 
Para a datación do claustro de Conques 
dispoñemos dunha serie de noticias privilexiadas 
que indican a súa finalización antes da morte de 
Bégon III en 1107. Afírmao así a mesma crónica 
da abadía ---<<Bego venerabzlis qui claustrum 
construxit>>6

-; os hexámetros leoninos do epitafio 
da súa tumba ---<<HOC PERAGENS CLAUSTR!VM: 
QVOD VERSVUS/TENDIT AD AVSTRUM>>7-, así 
como o lintel pentagonal, atopado nunha casa en 

Molinols, nos arredores de Conques, que procede 
probablemente das dependencias claustrais. Nel 
campa unha cruz, acompañada de Alfa e Oméga, 
que probablemente aluda a w1ha consagración no 
ano 1100: «[ANNO AB IN]CARNATIONE DOMINI: 
MILLESIMO: C: TE[RTIO] [0 ano da Encarnación 
do Señor 1100, o terceiro día antes ... ]»8

. Unha 
realización en datas tan temperás do claustro 
reabre, unha vez máis, a controvertida datación da 
fachada occidental da igrexa abacial9

, dotada dunha 
gramática e repertorio formal -coma o emprego 
duo canon achaparrado, os cabelos en casquete, os 
rostros cuadrangulares, as pupilas furadas e recheas 
con chumbo, a disposición dos corpos en tres 
cuartos enriba dun andel e a estrutura en friso 
narrativo--- que repite moitas fórmulas do 
obradoiro de Bégon III e, en particular, deste 
capitel. Así, na portada, un diaño extírpalle a lingua 
a un músico mentres lle arrinca das mans un 
salterio, moi similar ao de Asaf, co obxecto de 
evitar que cante a loa divina10

. Do mesmo xeito, 
no Inferno, a figura feminina que cabalga sobre 
os ombreiros dun home lembra, en certa maneira, 
o esquema do contorsionista do capitel, que coloca 
as súas propias pernas entre a cabeza. 
M.C. 

1 Q. Cazes e M. Scelles, Le cloítre de Moissac (Burdeos: 
Sud Ouest, 2001), n. 28, pp. 110-1. 
2 K. Horste, Cloister Design and Monastic Re/orm in 
Toulouse. The Romanesque Sculpture o/ La Daurade 
(Oxford: Claredon Press, 1992), p. 90, lám. 22. 
3 BnF-Bibliotheque nationale de France: Tropario
tonario de Auch (Ms. Lat. 1118). 
4 M. Castiñeiras, <<El concierto del Apocalipsis en el arte 
de los Caminos de Peregrinación», en C. Villanueva (ed.), 
El sonido de la piedra. Actas del Encuentro sobre 
instrumentos en el Camino de Santiago (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2005), pp. 119-64, 
espec. 123. 
5 Líber Miraculorum Sanctae Fidis, II, 4, en A. Bouillet, 
Saint-Foy. Vierge et martyre d'Agen (Agen: Impr. 
moderne, 1901), p. 508. 
6 Chronicon monasterii Conchensis, en E. Martene
Durand (ed.), Thesaurus novus anecdotorum (París: 
Lutetiae Parisiorum, 1717) , II, col. 1390. M. Aubert, 
«Conques-en-Rouergue», Congres Archéologique de 
France (París: A. et J. Picard, 1938), pp. 459-523 , 
espec. 464, n. l. 
7 Corpus des inscriptions de la France médiévale, ed. M. 
Favreau, B. Leplant e J. Michaud (París: CNRS-Centre 
d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 
1974-2008), pp. 34-6. 
8 F. de Gournay, P. Lan~on, «Une inscription romane 
inédite a Conques», Revue de Rouergue, 31 (Rodez: 
1992), 1992, pp. 367-70, espec. 369. 
9 J. Wirth, La datation de la sculpture médiévale (Ginebra: 
Droz, 2004), pp. 201--42. M. (:astiñeiras, «Da Conques a 
Compostella: retorica e performance nell'era dei portali 
parlanti», en A. C. Quintavalle (ed.) , Medioevo: 
Immagine e Memoria (Milán: Electa, 2009), pp. 233-51. 
1° Ch. Frugoni, «La rappresentazione dei giullari nelle 
chiese fino al XII secolo», en Il contributo dei giullari 
al/a drammaturgia italiana del/e origini. Atti del JI 
Convegno di Studio, Viterbo, 1977 (Roma: Bulzoni, 1978), 
pp. 113-34, espec. 114. 
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Tímpano [Porta occidental, detalle] 
Ca. 1103-1107 
Igrexa da abadía de Sainte-Foy 
de Conques, Aveyron 

Lintel [Claustro, abadía 
de Sainte-Foy de Conques] 
1100 
Molinols-Conques, Aveyron 



Libe1· Miraculomm Sanctae Fidis 

13 
Liber Miraculorum Sanctae Fidis 
Ca. 1095 
[Priorado de Sainte-Foy de Sélestat] 
Pergameo (minúscula carolinxia) 
32,5 x 21,5 cms 
Bibliotheque 1--Iumaniste Sélestat, Baixo Rin 

Páxina 327: Folio 5v, detalle 

Cara a finais do primeiro milenio, Rouergue, 
boscosa rexión interior do centro de Francia, 
gábase de ser unha presenza histórica 
importante no escenario europeo, grazas, sobre 
todo, aos señores de Rodez e a unha abadía que 
axiña se tornou moi popular, a de Conques. 
A ligazón con Compostela e cos camiños dos 
peregrinos que se dirixían a Galicia xa era 
sólida, e co tempo fora estreitándose máis. 
Arredor dos anos 955-960, segundo a 
documentación do Liber Miraculorum Sanctae 
Fidis, o Conde de Rouergue peregrina a 
Santiago. O seu filio Reimundo, preto de trinta 
anos despois, ofrécelles aos monxes de Conques, 
en agradecemento pola vitoria obtida contra os 
sarracenos nas proximidades de Barcelona, unha 
admirable sela de montar labrada en prata que 
logo será transformada en cruz. Cara ao 1077, 
Pedro de Andouque, monxe de Conques, 
convértese en bispo de Pamplona, en Navarra, 
e no ano 1100 é Poncio, outro compañeiro seu, 
quen chega a ser bispo de Barbastro1

, Aragón; 
as dúas rexións figuran entre agudas que 
participan de maneira máis activa no movemento 
da Reconquista contra os árabes. O nome da 
virxe moza de Conques2

, empregado como grito 
de guerra, mudouse en canto de vitoria; polos 
territorios reconquistados aos árabes espállase 
un novo culto destinado a perdurar3; nacen 
os primeiros priorados, ao mesmo tempo 
que a abadía nai se engrandece con doazóns 
territoriais e cun tesauro de relicarios 
espectacular, grandioso4 e único; do seu interior 
xorde, de súpeto, como a peza que atrae máis 
que ningunha outra o abraio e a atención das 
multitudes, a Majestas Sanctae Fidis5

, fastosa 
estatua, semellante en aparencia a un ídolo 
antigo, pero que contén unha reliquia6 

potentísima, capaz de protexer, axudar e 
combater na defensa do seu mundo. O Liber 
Miraculorum Sanctae Fidis é, de certo, a 
insubstituíble e sorprendente clave de lectura 
desta reliquia, e onde se relata toda a súa 
historia. Na súa parte inicial, o Liber redactouse 
coa intención de recoller as xestas dunha virxe 
determinada, cuxa cabeza está encerrada nunha 
estatua de ouro de beleza extraordinaria e que 
está disposta a intervir e a dalo todo polos seus 
devotos. O libro ía dirixido preferentemente 
a agudas persoas que xa tentaran ou tiñan 
a intención de comezar a experiencia directa 
da peregrinación. 
O códice de pergameo Ms 22 da Bibliotheque 
1--Iumaniste de Sélestat7, de finais do século XI, 

contén un excelente exemplar do Liber 
Miraculorum Sanctae Fidis8

. A súa estrutura 
e o particular coidado co que foi elaborado 
identifícano deseguida como texto «oficial», 
debido á rica liturxia que recolle. 
Este manuscrito reproduce unha serie de textos 
en latín redactados entre os séculas XI e XIV 

en honor a Santa Fe, a virxe moza venerada en 
Conques , ademais de himnos a San Nicolao e a 

326 

Santiago o Maior9
, e documentos oficiais 

e propios do priorado de Sélestat. 
De feíto, ao culto emerxente de Santa Fe 
refírense explícitamente os himnos iniciais, 
reproducidos con notacións musicais (ff. 2r-4r), 
o texto da «Passio sancte Fidis virginis er 
martiris ... » (ff. 5v-7v) 10

, o relativo ao traslado 
das reliquias, en prosa (ff. 8r-12r) e en verso 
(ff. 12r-12v); séguenlles os cantos do oficio de 
Santa Fe (f. 12v) ; o Liber Miraculorum, o relato · 
dos milagres, que constitúe a sección máis ampla 
(ff. 15r-104v), e os dous sermóns para a festividade 
de Santa Fe (ff. 105r-106v e 107r-108v). 
No texto da bula -falsa- do papa Pascual II 
(1106), que o naso manuscrito reproduce ao seu 
inicio (f. lr), é importante observar, para a 
historia da tradición do Liber Miraculorum 
Sanctae Fidis, a referencia á autorización 
eclesiástica que contempla explícitamente a súa 
lectura no seo dos ritos. Atopamos, así mesmo, 
unha nota (ff. 13r-f. 13v) relativa á difusión 
<lestes ritos na descrición do milagre para a 
fundación do priorado de Sélestat11

• 

O Liber Miraculorum de Sélesat consta de catro 
partes redactadas por dous autores distintos. 
Segundo a nota que se pode ler no folio 64v, as 
dúas primeiras, Tealizadas entre os anos f013 e 
1020, débenselle a Bernard d 'Angers, mentres 
que as últimas son obra dun monxe anónimo, 
de Conques probablemente. Malia a vontade 
evidente, por parte do monxe que compila os 
dous libros conclusivos, de ampliar e consolidar, 
polo menos en parte, o texto haxiográfico 
narrativo xa elaborado, existen grandes 
diferenzas entre as dúas seccións do texto. Entre 
as máis salientables, cómpre citar as diversas 
posturas que os dous autores semellan manter 
a propósito da espectacular estatua ou Majestas 
Sancte Fidis 12

• O poderoso «símbolo» que os 
peregrinos descubrían na súa primeira visita 
a Conques tiña tanta forza que permanecía 
indeleble na súa memoria. De feíto, a estatua 
aparece repetidas veces como leitmotiv 
destacado na parte do texto atribuída a Bernard 
d' Angers, en canto que «desaparece» case por 
completo na continuación <leste. Dela, en efecto, 
da precisa descrición dos seus itinerarios 
procesionais polos territorios de Aveyron e de 
Rouergue, de tantos milagres como aconteceron 
ao seu paso, das entusiastas ovacións da 
multitude ao vela, das esperas sufridas durante 
os traslados para a súa participación nos 
sínodos, así como da restitución dos seus bens 
e das críticas dos seus opositores, fálase en 1 13. 
Convén precisar como xa o primeiro libro 
principia, antes de nada, coas descricións dos 
tres tipos de intervencións propias de Santa Fe: a 
curación da cegueira, a resurrección dos animais 
defuntos e a defensa e tutela dos monxes. 
Na sección seguinte do I Liber, comprendida 
entre o «SermÓ!J» e a «Epístola», aparecen 
outros tres motivos singulares que completan a 
esencia do culto á Virxe de Conques: o castigo 





dos pecadores indignos, a liberación dos presos 
e a protección dos peregrinos. 
Mais, no que respecta á diferenza evidente entre 
os dous primeiros libros e os seguintes 
-importante dende o punto de vista da historia 
do texto, porque é característica dun momento 
compositivo diferente-, aquela non semella ser 
tan grande para o lector do Liber Miraculorum 
debido ao uniforme da linguaxe figurativa, que, 
empregada logo da conclusión da segunda 
quenda de milagres, completa a lectura do 
mesmo. Sen abordar os problemas relativos ao 
obradoiro das miniaturas, é importante, con 
todo, facer polo men·os unha alusión rápida ao 
problema iconográfico máis interesante, é dicir, 
a tipoloxía das representacións da Santa a quen 
van dedicadas. De feíto, no códice, Santa Fe 
aparece descrita no interior dos diferentes 
episodios entre os libros 1, 11, III, e IV, mais o 
tipo de ilustración que acompaña a algúns deles 
parece obedecer claramente a unha corrente 
interpretativa particular e distinta. A imaxe da 
doncela nova, elegante, con traxe de folgadas 
mangas, veo longo, xoias e toucado a xogo, 
que atopamos citada con insistencia no corpus 
do Liber Miraculorum, foi recollida polo 
miniaturista, quen reproduciu este tipo de 
imaxe, por exemplo, na ilustración do folio 5v: 
nela, o autor do texto eleva o códice do Liber 
Miraculorum, ofrecéndoo en dirección a un 
palco de teatro medieval sobre o cal se alzan 
Santa Fe -vestida tal e como describimos-, 
San Caprasio, o seu compañeiro de martirio, 
e o pagán Daciano 13

• 

Os textos do Liber Miraculorum presentan, 
porén , moitos máis modelos de indumentaria 
da Santa no momento da súa aparición nos 
acontecementos narrados, mais os máis típicos 
da súa figura non foron, pola contra, obxecto 
da atención do ilustrador14

• 

Unha das imaxes máis curiosas, e na miña 
opinión das máis importantes, fíxose como 
exemplo que acompaña o milagre 1 30. A 
ilustración ofrece aquí a figura dunha rapaza cun 
traxe longo e folgado, de mangas cumpridas, que 
ten na man un caxato de peregrina rematado en 
punta de lanza. Na cabeza leva un chapeu de ala 
ancha e arredor das cadeiras un cinto ancho e 
elegante. Esta imaxe é importante, xa que é a 
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primeira, logo de toda unha serie de peculiares 
e fantasiosas representacións fitomorfas, que 
representa unha figura humana para ilustrar un 
milagre. O acontecemento aquí descrito requiría, 
en efecto, unha representación particular, xa que 
era unha clara variante dun dos milagres máis 
típicos e propios de Santiago o Maior: o do 
aforcado liberado da forca. Na ilustración, 
o caxato da peregrina remataba en lanza de 
soldado, o que lles aseguraba aos lectores tanto 
a forza da súa protección como a defensa dun 
«camiño». O mesmo sentido de loita vólvese 
expresar de novo nas outras <lúas ilustracións de 
tema non fitomorfo que completan a lectura dos 
milagres dos libros III e IV. Nestes dous últimos 
exemplos, a imaxe non garda relación con 
momentos concretos da aparición de Santa Fe 
nas historias. As <lúas ilustracións mostran a 
Santa con porte elegante, cun vestido longo e 
cinguido á cintura, de mangas cumpridas, e co 
cabelo longo descendéndolle polas costas; na 
primeira ilustración terma na súa man da cola 
dun dragón abatido; na segundo, aparece co 
mesmo caxato de peregrina que acabamos de 
mencionar fincado no ventre <leste mesmo 
monstro. A vitoria sobre o dragón era, na 
linguaxe da imaxinaría, o sinal sublime da 
máxima potencia añxélica. 
Así pois, en realidade todas as ilustracións, no 
seu conxunto, semellan mostrar tan só o último 
momento dunha evolución do culto que, 
paseniño, transformara unha doce rapariga, 
amante dos seus «xogos», nun soldado capaz, 
non só de combater, senón tamén de conducir, 
a quen o quixer seguir, á vitoria. Na época da 
iluminación do Liber Miraculorum Sancte Fidis 
de Sélestat, as oracións e a esperanza daqueles 
que acudían á moza Fe degradáranse ata sumirse 
nunha controversia de defensa territorial que 
discorría ao longo dos traxectos cara a Santiago 
de Compostela, chegando a afectar, ademais de 
a Roncesvalles, a Catalunya e a Navarra. Tamén 
para a Santa peregrina, o bastón de apoio, ao 
que se afixera para afrontar o cansazo da longa 
viaxe, tornou espada. As imaxes do Liber 
Miraculorum facían xurdir, de xeito inmediato, 
todas as consecuencias e as tensións destas as 
súas derradeiras, e épicas, xestas. 
Marco Piccat (M . .P.) 
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Altar portátil do abade Bégon III 

14 
Altar portátil do abade Bégon III 
Ca. 1100 
[Abadía de Sainte-Foy de Conques] 
Pórfiro, prata, filigrana 
25 x 16 x 4,5 cms 
Tesauro da abadía de Sainte-Foy de Conques, 
Aveyron 
ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MILLESIMO 

C[ENTESIMO] /SEXTO KALENDAS IULJI DOM[I]NUS 

PONCIUS BARBASTRENSIS / EPISCOPUS ET SANCTE 

FIDTS VffiGINIS MONACHUS / HOC ALTARE BEGONIS 

ABBATIS DED!CAVIT /ET DE+ [CRUCE] CHR[IST]I 

ET SEPULCRO ETUS MULTASQUE /ALIAS SANCTAS 

RELIQUIAS HIC REPOSUIT [No ano 1100 da 
encarnación do Señor, o sexto día antes das 
calendas de xullo (26 de xuño) o señor Poncio, 
bispo de Barbastro e mon xe da virxe Santa Fe, 
cledicou este altar do abacle Bégon e colocou ne! 
reliquias da cruz ele Cristo e do seu sepulcro, así 
coma outras moitas santas reliquias] 
S[ANCTUS] PAULUS; S[A NCTA] CECfLT/\; S[ANCTA] 

MARI/\ ; 11-IESUS; S[ANCTA]FJDES; S[ANCTUS] 

VI ENTIUS; S[/\NCTUS] PETRUS/ S[/\NCTUS] 

/\NDREAS; S[ANCTUS] T/\COBUS; S[/\NCTUS] 

IH 1-11\ NNES; S[ANCTUS] THOMAS / S[/\NCTUS] 

M/\TI/\ ·; S[ANCTUS] LUC/\ ; S[ANCTUS] MARCUS; 

S[AN TU ·] /\PR/\SIUS; S[ANCTUS] STEPHANUS; 

S[ANCTUS] T/\DDEUS; S[ANCTUS] SIMON / 

S[/\NCTUS] MATHEUS; S[ANCTUS] BARTOLOMEUS; 

S[ANCTUS] PHlLU>LJS; S[ANCTUS] IACOBUS 

Abaixo: Vúta lateral 
Páxina 333: Vista superior 

O altar de Bégon é un pequeno obxecto macizo 
composto, na súa parte superior, por unha placa 
ele pórfiro vermello enmarcada por follas de 
prata. O esencial da decoración figurativa 
atópase nos seus cantos, adornados con dúas 
bandas ele prata dourada, gravadas e nieladas, 
de 41 centímetros de longo cada unha e 4,3 de 
altura, que cobren, tamén cada unha, un lado 
longo e outro curto. A primeira ten unha dobrez 
no ángulo inferior dereito; a segunda no ángulo 
superior esquerdo. 
Cada unha destas dúas bandas presenta once 
personaxes de medio carpo colocadas baixo 
arcadas: catro nos lados máis curtos, setenos 
máis longos. As personaxes son Xesús e María; 
os doce apóstolos consonte a lista que aparece 
nos evanxeos de Mateo e de Marcos, que se 
completa cos Feitos dos Apóstolos; os dous 
evanxelistas que non son apóstolos, Lucas e 
Marcos; Paulo; os mártires de Agen , Santa Fe 
e San Caprasio; e, finalmente, outros dous santos 
e unha Santa particularmente venerados en 
Conques: Cecilia, Vicente e Esteva. 
A disposición das personaxes planificouse moi 
coicladosamente, en particular nos lados longos: 
ambos os dous organízanse ele forma similar 
e simétrica, tomando como referencia unha 
personaxe principal colocada ben á vista no 
medio da composición. Así, no primeiro clestes 
lacios, o personaxe representado no centro é 
Cristo bendicinte e atópase rodeado de María 
e Fe, de Cecilia e Vicente e, finalmente, ele Pedro 
e Paulo, os clous alicerces da lgrexa. No lado 
aposto, figura no centro Caprasio, o santo bispo 
de Agen que sufriu o martirio xusto despois de 
Fe; rodéano Marcos e Esteva, Lucas e Tadeu, 
Matías e Simón. 
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De todas estas figuras, só unha aparece 
representada estritamente de fronte: Cristo; e 
soamente unha estritamente de perfil: o bispo 
Caprasio. Todas as demais están representadas 
de tres cuartos. María e Fe, colocadas a un lado 
e a outro de Cristo, simetricamente, reciben os 
mesmos atributos: levan unha coroa de ourivería 
na cabeza e suxeitan coa man, a través dun veo, 
outra de textura diferente. Cecilia non ten coroa. 
Estamos ante unha elección deliberada de quen 
realizou a encarga, interesado en poñer a Fe 
á altura de María. 
Pódese apreciar que as dúas bandas nieladas, 
dun debuxo fino e delicado, foron executadas 
por dúas mans expertas, pero diferentes, e que a 
que realizou o lado onde Cristo aparece rodeado 
de María e de Fe era más hábil que a outra. 
Non se pode comparar o estilo con ningunha 
das outras obras do abade Bégon; para as 
personaxes principais buscouse un tratamento 
individualizado, en contraste co carácter 
estereotipado dos secundarios. Calquera intento 
de establecer algún punto de contacto entre esta 
e calquera outra obra de Conques resulta van. 
Pala contra, tanto o estilo coma algúns elementos 
da gramática decorativa lembran obras de 
ourivería de Alemaña ou Italia do Norte, -
testemuño de intercambios culturais entre 
os grandes centros da Cristiandade: estamos 
pensando na encadernación de Novara1

, 

ou no altar portátil de Hildesheim2
. 

Agora ben, cando se compara a iconografía 
do altar de Bégon coa dos altares portátiles 
contemporáneos, os resultados lévannos de 
forma abrigada a constatar que o tema central 
elixido polo de Bégon é, en moitos aspectos, 
singular e orixinal. En lugar de referirse ao 



sacrificio de Cristo ou de exaltar a súa gloria, por 
unha banda insiste na transmisión da Boa Nova 
por parte dos apóstolos e os evanxelistas; pola 
outra, salienta aos mártires de Agen. Tratábase 
de mostrar a eminencia de Santa Fe e o seu lugar 
na liturxia de Conques: o abade Bégon, en 
efecto, conseguira do Papa que a santa fose 
citada no canon da misa. 
A cara superior está composta por unha placa 
de pórfiro bordeada nos seus laterais dereito e 
esquerdo por <lúas estreitas bandas de prata, 
idénticas e repuxadas; nos lados superior e 
inferior presenta unha inscrición gravada e 
nielada e, tras esta, nos extremos, <lúas bandas 
de prata afiligranada e parcialmente dourada. 
A inscrición dedicatoria mostra, dunha forma 
certamente sutil, a preocupación de Bégon III por 
afirmar a súa autonomía, así como as pretensións 
territoriais do bispo Poncio -do que a inscrición 
nos conta que foi monxe de Conques-, que foi 
elevado en 1097 ao episcopado da diocese de 
Ribagorza-Barbastro -con sé en Roda de 
Isábena, no Alto Aragón-. Aínda que non 
saibamos nada da vida de Poncio antes do seu 
ascenso ao episcopado, podémonos permitir 
pensar que Bégon III tivo algo que ver con este 
nomeamento, do mesmo xeito que un dos 
predecesores de Bégon III, dous decenios antes, 
colocara a Pedro de Andouque, tamén monxe de 
Conques, no trono episcopal de Pamplona. A 
abadía de Rouergue atopábase daquela na cima 
do seu poder e mantiña relacións bastante 
estreitas co Norte de España: seica non se 
consagrou a Santa Fe unha das capelas do 
deambulatorio da Catedral de Santiago? 
Colocada no seu contexto, a inscrición do altar 
de Bégon resulta particularmente reveladora. 

En primeiro lugar, o feito de que Bégon III elixise 
un bispo alleo á súa xurisdición eclesiástica para 
que lle consagrase un altar portátil amosa a súa 
vontade de emancipación respecto da xerarquía 
eclesial local. Doutro lado, sabemos por outras 
fontes que Poncio, en abril do ano 1100, estaba 
en Roma co papa Pascual II e que este último 
enviou a Conques un fragmento da Vera Cruz. 
Poncio, dous meses máis tarde, está en Conques 
-sen ter tempo de pasar pola súa diocese-
e o altar portátil -tal e como nos sinala a 
inscrición- contén un fragmento da reliquia: 
isto lévanos a deducir que foi Poncio quen se 
encargou de levar a preciosa reliquia a Conques. 
Finalmente, no momento en que Poncio está en 
Conques, Barbastro aínda se encontraba nas 
mans dos musulmáns. Ao declararse bispo da 
diocese de Barbastro -ou, de forma máis 
precisa, dos habitantes da comarca de Barbastro 
(barbastrensis)-, Poncio afirma a súa vontade de 
volver tomar posesión desta porción de territorio 
en producíndose a súa reconquista, con grave 
prexuízo dos bispos de Urgell, de Huesca 
e de Jaca, que tamén a cobizaban. Isto é, 
precisamente, o que Poncio fora buscar 
a Roma: a confirmación dos seus dereitos sobre 
Barbastro. E, <leste xeito, tras unha sinxela 
inscrición dedicatoria aparece un manifesto 
político. 
Por outra banda, non é habitual atopar altares 
<leste tipo co grosor do de Bégon: encóntrase 
a medio camiño entre o dos altares-placa, 
coma o de Hildesheim -no que só se decoraron 
as caras superior e inferior- e o dos altares
bloque, coma o de Stavelot' -onde o decorado 
dos laterais adquire unha importancia total, 
como ocorre aquí-. A cara inferior <leste 
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altar de Bégon é de metal vil, sen decorado 
ningún, detalle excepcional no caso dun altar 
portátil, pero circunstancia que comparte 
con outros obxectos do tesouro de Conques. 
Outro detalle máis: as follas de prata que 
bordean a placa de pórfiro son desiguais e o altar 
non ten homotecia coa pedra. Agora ben, se a 
case totalidade de altares portátiles que nós 
coñecemos están decorados de forma máis 
homoxénea e coherente, hai unha excepción 
notable, e é precisamente o altar de Sainte Foy; 
neste caso, todos os autores, dende Auguste 
Bouillet, están de acordo en consideralo unha 
montaxe tardía na que se mesturan elementos 
de varias épocas. 
O estado de conservación dos diferentes 
elementos que compoñen o altar portátil varía 
considerablemente dun constituínte a outro: a 
inscrición nielada e as dúas bandas que adornan 
os cantos do altar presentan unha superficie en 
excelente estado; o contrario sucede, na cara 
superior, coas bandas dos laterais dereito e 
esquerdo e, aínda máis, coas bandas de prata 
afiligranada, posto que ningún cabuxón se atopa 
xa no seu sitio -os engastes que os suxeitaban 
desapareceron- e se desprendeu unha gran 
parte da propia filigrana. De todo isto se deduce 
que o altar de Bégon, tal e como se nos presenta 
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hoxe, é posible que reflicta con bastante 
fidelidade a aparencia orixinal dos seus 
constituíntes principais - a placa de pórfiro, 
a inscrición dedicatoria e as dúas bandas 
afiligranadas dos seus cantos-; no entanto, 
poida que os seus elementos secundarios sexan 
resultado de manipulacións tardías -de 
mediados do século XVI, segundo a nosa . 
proposta4

-. Nesta ocasión -ou nalgunha 
outra-puido perder a súa cara inferior, mesmo 
os seus pés, se é que algunha vez os tivo. 
Resulta difícil, pois, reconstruír con algunha 
certeza o estado orixinal do altar de Bégon 
-c"omo, por outra banda, é o caso doutros 
moitos obxectos do tesouro de Conques-. 
Mais o que parece seguro é que o carácter pouco 
convencional da súa aparencia actual se remonta, 
polo menos en parte, á súa concepción orixinal. 
Emmanuel Garland (E. G.) 

1 Musée national du Moyen Áge, París. 
2 V&A-Victoria & Albert Museum, Londres. 
3 Musée Royaux d' Art et d'Histoire, Bruxelas. 
4 E. Garland, «L'art des orfevres a Conques», Mémoires 
de la Société archéologique du Midi de la Fr~nce, 60, 
(París: 2000), pp. 83-114. 





Ara portátil de San Rosendo 

15 
Ara portátil de San Rosendo 
Ca. 1100-1105 
[Tesauro do mosteiro de San Salvador 
de Celanova] 
Pórfiro verde, prata dourada e nielada 
26 x 18 x 4 cms 
Museo Catedral-Basílica de San Marriño 
de Ourense, Ourense 
OB 1-!0NOREM SANCTI SALVATORlS CELLENOVENSIS 

RUD ESJNDUS AEPISCOPUS PETRUS ABBA ME IUSSI 

FlERI [0 bispo Rosendo en honor de San Salvador 
de Celanova. O abade Pedro ordenou que me 
fixesen] 
ESSE DECET CLARAM VITAM VENIENTES AD ARAM. 

OFFEl~AT UT MlTEM POPULI PRO CRIMINE VITE 

[Cómpre que sexa virtuosa a vida do que se 
achega á ara, para que a ofreza como sacrificio 
propiciatorio de vida en remisión do pecado da 
humanidacle] 

Páxina 335: Vista superior e vista inferior 

Un altar portátil é un obxecto suntuario que 
acloitaba formar parte dos enxovais ele bispos 
e abades, xa que ao conter reliquias e estar 
canonicamente consagrado permitía a 
celebración da eucaristía durante os seus 
desprazamentos. Neste caso encontrámonos 
ante unba ara formada por unha peza de pórfiro 
verde gornecicla dun marco de macleira forrado 
con láminas de prata douracla. Sobre estas 
láminas clisponse unha rica decoración nielada 
que se estende a ambas as dúas caras. Na fronte, 
o marco que deixa ver a pedra da ara está 
rodeado clunhas bandas de volutas vexetais, 
habitadas por aves nos lacios curtos. No reverso, 
cledícase todo o espazo central a unha 
representación de Cristo rodeado de anxos. 
O .altar pertence ao chamado «Tesauro de San 
Rosendo», conservado hoxe en día na Catedral 
de Ourense1

• O culto a San Rosendo (907-977) 
potenciouse ao longo do século XII a instancias 
do mosteiro que el mesmo fundara en Celanova 
(Ourense) no século X. Este proceso alcanzará 
o seu cumio na segunda metacle do século XII 

coa redacción da súa vida e milagres e coa 
canonización oficial no ano 1172. A promoción 
do seu culto iniciárase xa durante o abadengo de 
Pedro 1 (1091-1119) co fin de atraer o fluxo de 
peregrinacións cara ao mosteiro que custodiaba 
as súas reliquias. 
Na época ele Pedro 1, o mosteiro de Celanova 
consolidará a súa presenza en Santiago de 
Compostela a través da compra de predios e 
casas preto do Locus Sanctus onde puidesen 
residir os seus monxes durante as súas estadías 
na cidade2

• Esta presenza en Compostela sería 
a que permitiría a toma de contacto do abade 
Pedro e dos seus monxes coa nacente arte do 
Camiño de Santiago que comezaba a florecer 
contra o ano 1100. Tal e como testemuña a 
inscrición da fronte da ara, a obra foi encargada 
por Pedro 1, e como suxeriu Serafín Moralejo3

, 

seguramente nun dos prósperos obradoiros 
composteláns que traballaban á sombra da 
Catedral e do bispo Diego Xelmírez 
(1070-1140). A outra vía ele posible contacto 
co Languedoc foi apuntada por Castiñeiras4

, 

quen suxire que en Celanova puicleron coñecer 
de forma directa algunha peza suntuaria 
languedociana a través clunha visita de Xeraldo 
de Braga (1096-1108) ao mosteiro, despois ele 
que este visitase a sé ele Ourense, a súa 
sufragánea. O arcebispo tiña unha ara portátil 
que levaba con el nas súas viaxes, tal e como 
se desprende dun milagre narrado na súa Vita 
e acaecido precisamente, durante esta visita 
á sé de Ourense. 
Do estilo que mostra a ara de San Rosenclo 
desprénclese unha forte relación coas correntes 
artísticas do Sur ele Francia que comezaban a 
aflorar no noroeste peninsular no seo da nacente 
arte do Camiño ele Peregrinación. De Moissac 
procede a decoración islamizante de volutas 
vexetais habitadas por animais que se ve no 
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marco da fronte da ara5
. O tipo de Cristo, co 

rostro totalmente frontal, os ollos amendoados 
e o pelo moi avultado que lle cae sobre as costas, 
conecta coa arte de Bernard Gilduin en 
Saint-Sernin de Toulouse. A técnica do nielado 
sobre prata que tenta suxerir o volume das 
figuras a través de incisións paralelas de cor 
e a busca de variación e movemento nos rostros 
dos anxos do revés da ara teñen un suxestivo 
paralelo no altar portátil do abade Bégon 111 do 
tesauro da abadía de Sainte-Foy de Conques6

. 

Todos estes elatos apuntan, xa que logo, a unha 
cronoloxía para a peza que podería oscilar entre 
1100 e 1105, momento en que se detecta en 
Compostela unha maior presenza das tendencias 
artísticas de Moissac, Toulouse e Conques. 
Presenza favorecida, de certo, polas dúas viaxes 
que realizaron Xelmírez e mais o seu séquito, 
precisamente neses dous anos, a Roma, e para 
as que tiveron que utilizar camiños tan 
frecuentados coma a via tolosana ou a via 
podiensis, onde se sitúan estes tres grandes 
centros de creación. 
V.N. 

1 M. Castiñeiras, «Un enxoval para un corpo santo», 
en Rosendo: o esplendor do século X (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2007). M. A. González 
García, «El culto a San Rosendo y la creación del 
"tesoro de Celanova" en la Edad Media», en 
Rudesindus. El legado del santo (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2007) , pp. 156-73. 
2 J . M. Andrade Cernadas, «El abad Pedro I de 
Celanova (1091-1119): una primera aproximación», 
en Plenitudo Veritatis. Homenaje a Mons. Romero Pose 
(Santiago de Compostela: Instituto Teolóxico 
Compostelán, 2008), pp . 653-64. 
3 S. Moralejo, «"Ars Sacra" et sculpture romane 
monumentale: le trésor et le chantier de Compostelle», 
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 2 (Cuxa: 1980), 
pp. 189-238. Íd., «Les arts somptuaires hispaniques 
aux environ de 1100», Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa, 13 (Cuxa: 1982), pp. 285-310. C. Bango García, 
«Ara de Celanova (Ourense)», en Maravillas de la 
Espaiia Medieval. Tesoro sagrado y monarquía (León: 
Junta de Castilla y León, 2001), p. 354, cat. 127. 
4 M. Castiñeiras, «La cultura figurativa Románica en 
el Noroeste peninsular y sus conexiones europeas 
(1050-1110). El caso de Braga», JI Congreso 
Internacional Portugal: encruzilhada de culturas, artes 
e sensibilidades (Coimbra: Associa<;ao portuguesa 
de Historiadores da Arte, 2005), pp. 582-3. 
5 c. Fraisse, L'enluminure a Moissac aux xr et XI( siecle 
(Auch: Edi-Service, 1992). 
6 D. Gaborit-Chopin e E. Taburet-Delahaye, «Autel 
portatif de l'abbé Bégon», en Le trésor de Conques 
(París: Musée du Louvre, 2001), pp. 56-61. 
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Capitel coas estacións da abadía 
de Cluny 

16 
Capitel coas estacións 
Ca. 1113-1120 
[Iglesia abacial de Cluny III, coro] 
Baleirado en xeso (granito) 
85 x 85 x 85 cms 
Musée du Farinier, Cluny [Cité de l'architecture 
et du patrimoine-musée des Monuments 
franc;ais, París] 
VER PRIMOS FLORES PRIMOS PRODUCIT ODORES 

[A primavera fai nacer as primeiras flores e os 
primeiros olores] 
FALX RESECAT SPICAS [FER]VENS [QVA]S 

DECOQ[V]IT AESTAS [A fouce corta as espigas 
que o verán ardente fai secar] 
DAT COGN[OSCE]NDV[M] PRVDENTIA Q[V]ID SIT 

AGENDV[M] [A Prudencia sabe o que debe 
buscar] 
DAT NOS MONENDV[M] PRVDENTIA Q[V]ID SIT 

AGENDVM [A Prudencia aconséllanos cómo 
debemos investigar] 

Trátase dun baleirado en xeso dun dos célebres 
capiteis do coro da igrexa abacial de Cluny III, 
realizado no ano 1929 por iniciativa de Paul 
Deschamps, conservador do daquela Musée de 
Sculpture Comparée de París. O orixinal forma 
parte dos restos de escultura monumental que se 
salvaron da destrución, case total, que sufriu o 
mosteiro de Cluny tras a Revolución Francesa 
por ser considerado un monumento do Ancien 
Régime. Actualmente, no Musée du Farinier de 
Cluny consérvanse oito capiteis do primitivo 
deambulatorio da igrexa abacial decorados cos 
seguintes temas: vexetal -corintio-, os Ríos do 
Paraíso, os Tons do Canto Gregoriano, os Catro 
Elementos, os Catro Humores, as disciplinas do 
Quadn'vium, e o que nos ocupa e dedicado á 
Prudencia e ás Estacións. 
Nel, sobre un fondo vexetal formado palas follas 
de acanto do capitel corintio, dispóñense catro 
mandarlas con inscricións nos seus bordos e que 
axudaron a Kenneth J ohn Conant a identificar as 
figuras femininas que aparecen no seu interior1

. 

Unha delas, que flaxelaría cunha especie de látego 
a outra figura hoxe desaparecida, sería, segundo 
o autor, a Prudencia que se impón ante o temor 
ao castigo. Ao seu lado, a efixie vestida con cota 
de malla representaría a mesma virtude que vence 
ao facer uso da intelixencia. As outras dúas figuras 
presentan a dúas das estacións: a primavera, unha 
muller cargando un libro e vestida con túnica e 
manto, e o verán, que porta un feixe de espigas 
secas2

• 

Este capitel formaba parte do complexo programa 
iconográfico do deambulatorio da abadía, cuxo fío 
condutor, segundo Charles Scillia, era a música en 
todas as súas dimensións, seguindo a teoría exposta 
por Boecio (480-524) na súa obra De institutione 
musica. Para Scillia, a música mundana estaría 
representada palas representacións dos catro ríos 
do Paraíso, as estacións do ano e os catro 
elementos; a musica instrumenta/is polos dous 
capiteis cos tons do canto chan e a música humana 
pala figuración do Quadrivium, dos catro humores 
e das virtudes cardinais, como a Prudentia, que 
aparece identificada no naso capitel, non por 
casualidade, por un titulus tomado da mesma obra 
boeciana. Trátase, polo tanto, dun programa 
perfectamente adaptado ao seu emprazamento, 
xa que as columnas do deambulatorio pechaban 
o espazo máis importante da liturxia cluniacense: 
o xigantesco coro onde os monxes interpretaban o 
canto das horas facéndose eco dos coros celestiais. 
Non en van, en obras coma o tratado Musica 
Disciplina de Aurelianus Reomensis do século IX3 

-texto que, coma o de Boecio, se atopaba daquela 
na biblioteca do mosteiro---, ou a Vida de San Hugo 
de Cluny, se comparaba o Oficio Divino na igrexa 
cun deambulatorium angelorum4

• 

. Toda esta cavilada representación foi levada a cabo 
cun estilo de gran vivacidade no que as figuras 
posúen unha enorme liberdade de movemento ao 
teren rexeitado as limitacións que impón o marco 
arquitectónico e ao teren sido realizadas nun relevo 
moi alto que chega, en moitas zonas, a deixar 
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partes das figuras totalmente exentas, o que foi 
relacionado con posibles influencias da arte da 
metalistería e da talla en marfil'. No estilo des te 
obradoiro destaca sobre todo o movemento das 
vestiduras -perfectamente exemplificado na túnica 
da figura da primavera cos seus característicos 
plis sou/flés-, e que se converterá nunha constante 
da escultura borgoñona do século XII. 

Aínda que Conant6
, baseándose na consagración 

do Altar Maior en 1095 polo papa Urbano II 
(1088-1099), propuxo esa data como terminus 
ante quem para a realización do conxunto 
de capiteis, a devandita datación foi criticada 
pala historiografía francesa encabezada por 
Deschamps7

, por ser excesivamente temperá 
para a calidade que mostraba o seu estilo. Un 
concienciudo estudo arqueolóxico da abadía levou 
a Salet, no ano 1968, a propoñer unha finalización 
do coro entre 1118 e 1120, datas estas que foron 
recentemente voltas a revisar debido a algúns 
datos de carácter epigráfico8

• Así, testemuños 
como a caligrafía dalgunhas das inscricións das 
mandarlas dos capiteis, ou a pintada na capela alta 
do transepto sur dedicada a San Gabriel na que se 
nomea obispo Pedro de Pamplona, quen marre 
en 1115, como o seu consagran te, fan desta última 
data a máis axeitada para enmarcar a finalización 
das partes máis orientais da xigantesca igrexa 
abacial e a súa decoración9

• 

V.N. 

1 K. J. Conant, Cluny. Les églises et la maison du chef 
d'ordre (Miicon: Protat Freres, 1968), pp. 88-9. 
2 Para Scillia, pola contra, a figura que leva un libro 
representaría a Prudencia, a da cota de mallas sería 
Fortitudo, a que castiga a outra figura Temperantia, 
e a que resta a Xustiza, facendo deste capitel unha 
representación conxunta das virtudes cardinais: 
Ch. E. Scillia, «Meaning and Cluny Capitals: Music 
as Metaphor», Gesta, vol. 27, 1-2 (Nova York: 1988), 
pp. 139-40. Diemer, supoñendo un posible erro na 
colocación das inscricións e fixándose na iconografía 
das figuras, afirma que este capitel representa o Trivium 
e a Prudencia: P. Diemer, «What does prudentia Advise? 
On the subject of the Cluny Choir Capitals», ibíd., 
pp. 153-5. E. Vergnolle, <<Les chapiteaux du déambulatoire 
de Cluny>>, Revue de l'Art, 15 (París: 1972), pp. 95-101. 
3 «Meaning and Cluny Capitals: Music as Metaphor» ... 
op. cit. 
4 M. Angheben, Les chapiteaux romans de Bourgogne. 
Themes et Programmes (Turnhout: Brepols, 2003), 
pp. 36-8. 
5 M. F. Hearn, Romanesque Sculpture. The Reviva! o/ 
Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twel/th 
Centul'ies1 (Oxford: Phaidon, 1981), pp. 115-6. 
6 K. J. Conant, «The iconography and the sequen ce of the 
ambulatory capitals of Cluny>>, Speculum, 5 (Cambridge: 
1930), p. 287. 
7 P. Deschamps, «A propos des chapiteaux du chceur de 
Cluny>>, Bulletin Monumental, 88 (París: 1929), pp. 514-6. 
8 F. Salet, «Cluny III», Bulletin Monumental, 126 (París: 
1968), pp. 235-92. 
9 N. Stratford, Studies in Burgundian Romanesque 
Sculpture, 2 vols. (Londres: 1998). Les chapiteaux romans 
de Bourgogne. Themes et Programmes ... op. cit., pp. 42-59. 
J. Wirth, La datation de la Sculpture médiévale (Xenebra: 
Librairie Droz, 2004), pp. 50-2. 





-""""" 

XELMIREZ EN IT~ 



LIA 



Pía de auga bendita de Módena 

17 
Pía de auga bendita 
Ca. 1099-1106 
Mestre da Porta dei Principi 
Pedra de Istria 
27 x 40,5 x 38,5 cms 
Museo Cívico d' Arte, Módena 

Páxina 341: Vista posterior 
Páxinas 342, 343: Visia esquerda e vista clereita 

Descoñecemos a procedencia desta pía de auga 
bendita que se custodia no Museo Cívico d' Arte 
de Módena dende 1888, ano en que foi <loada 
polo marqués Giuseppe Campori1

• A peza 
adopta a forma dun paralelopípede con tres das 
súas caras esculpidas en relevo - a existencia 
dunha cuarta cara baleira suxire unha 
disposición orixinal acareada á parede-. 
As tres escenas narrativas aparecen separadas 
por columniñas, unhas entorchadas e outras 
acanaladas, que sosteñen unha fina moldura 
que bordea a pía na súa parte superior. 
Os tres relevos compoñen unha narración que se 
interpretou como a historia dun pacto diabólico. 
A narración semella comezar pola cara esquerda 
na que se representou un home ricamente 
vestido e un demo que selan o seu acordo 
a través dun apertón de mans e un aro que 
sosteñen coa outra man . Na face dereita, o home 
atópase xa sumido no aquelarre dos posuídos, 
cabalgando un león mentres sona un corno. 
Acompáñao outra figura espida que monta un 
grifón e sona un corno que sostén coa súa man 
esquerda. A escena aparece envolta por uns talos 
vexetais que cobren os espazos baleiros que 
deixa a figuración. O feliz desenlace nárrase 
na face principal onde o mesmo personaxe se 
axeonlla <liante dun sacerdote que, cun hisopo, 
esparexe a auga bendita que tomou dunha pía 
por riba del e dos asistentes que se persignan 
ao recibiren a bendición. 
Toda esta narración pretende poñer de 
manifesto, en primeira instancia, o poder 
salvífica da auga bendita que cantería a pía 
fronte ás accións do demo. Nun segundo nivel 
de lectura poderíase ver na representación unha 
reivindicación do poder da Igrexa, representada 
aquí polo sacerdote que preside o exorcismo, 
sobre as prácticas de maxia negra e pactos 
demoníacos aos que, paralelamente, se critica, 
de forma manifesta, como perniciosos para 
a vida cristiá. Esta crítica ás prácticas 
supersticiosas populares recollida na literatura 
homilética e penitencial favorecida pola 
implantación da Reforma Gregoriana, faise 
patente na escena da face esquerda onde o 
escultor combinou unha serie de motivos para 
representar as consecuencias negativas da alianza 
diabólica, como as figuras cabalgando bestas 
salvaxes coma o león e o grifón -este último 
descrito polos bestiarios medievais coma unha 
ave extremadamente perigosa-; as 
connotacións sexuais do acto de cabalgar 
subliñado polo corno que fan sonar ambos os 
dous personaxes e cuxo son xordo e estridente 
era descrito nos sermóns da época como unha 
. chamada ás baixas paixóns por ser propio da 
música infernaF; por último engadirei a esta 
relación o frondoso talo vexetal que nace da 
parte baixa representando unha paraxe selvática. 
Na representación percíbese, claramente, o 
gusto pola recuperación dun repertorio clásico 
de orixe dionisíaca que non é exclusivo de 
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Módena, senón unha constante do ambiente 
artístico da Reforma Gregoriana e, máis 
particularmente, dos grandes centros situados 
nas vías de peregrinación. Figuras cabalgando 
animais con evidente mensaxe pexorativa 
atópanse en monumentos onde a inspiración 
clásica é manifesta, como San Martín de Frómista 
de finais do século XI, a Porte Miegeville . 
de Saint-Sernin de Toulouse (ca. 1100-1105) , 
ou a Porta de Praterías da Catedral de Santiago 
de Compostela (ca. 1100-1111). Neste último 
obradoiro, o denominado Mestre da Porta 
Francigena, escultor probablemente recrutado 
por Diego Xelmírez en Toulouse nunha das 
súas viaxes a Roma, esculpiu unha serie de 
lastras con temática diabólica entre as que 
se debería salientar o mesmo home que, e da 
mesma maneira que a presente peza modenesa, 
cabalga un león mentres sona o corno da música 
infernaP. Este repertorio foi enriquecido 
anos máis tarde coa colocación na catedral 
compostelá da acrotera da Capela de Santa Fe 
na que unha voluptuosa muller de cabelos 
revoltos cabalga un león. 
A pía relaciónase coa produción do mestre 
Wiligelmo, que traballa na Catedral de Módena 
entre 1099 e 1106._ Concretamente, 
características como as figuras de proporcións 
curtas e faltas de colo, os pregados moi gráficos 
e con caídas campaniformes, a gran capacidade 
narrativa, o tipo de talos vexetais que rematan 
en follas carnosas, e o gusto polos detalles, 
permiten relacionar o seu autor cos escultores 
que traballan baixo a dirección de Wiligelmo 
na denominada Porta clei Principz9

• 

V.N. 

1 S. Lomartire, «Pileta lustrale», en R. Salvarana e 
L. Castelfranchi (eds.), Matilde di Canossa. Il Papato 
!'Impero. Storia, arte, cultura alle origini del romanico 
(Milán: Sílvana Editoriale, 2008), pp. 398-9, cat. 20. 
2 C. Frugoni, «La rappresentazione dei giullari nelle 
chiese fino al XII secolo», en Il contributo dei giullari 
alta drammaturgia italiana delle origini. Atti del 
JI Convegno di Studio, Viterbo, 1977 (Roma: Bulzoni, 
1978), pp . 113-34. 
3 M. Castiñeiras, «La catedral románica: tipología 
arquitectónica y narración visual», en M. Núñez (ed.), 
Santiago, la Catedral y la memoria del arte (Santiago de 
Compostela: Consorcio de Santiago, 2000), pp. 39-96. 
Íd., «A poética das marxes no románico galega: 
bestiario, fábulas e mundo ó revés», Semata, 14 
(Santiago de Compostela: 2003), pp. 311-2. Íd., 
«La Catedral de Santiago de Compostela (1075- 1122): 
obra maestra del Románico europeo», en Siete 
Maravillas del Románico Espaiiol, Aguilar de Campoo 
(Palencia: Fundación Santa María la Real, 2009), 
pp . 260-2. 
4 A. Calzona, «Aquasantiera», en A. C. Quintavalle 
(ed.), \Viligelmo e Matilde. L'officina romanica (Milán: 
Electa, 1991), pp. 408- 10, cat. 29. 
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Tocador de corno [Porta 
de Praterías] 
Mestre da Porta Francigena 
1101- 1111 
Catedral de Santiago de Compostela 
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Capitel con aves da Catedral de Módena 

18 
Capitel con aves da Catedral de Módena 
Ca. 1099-1106 
[Catedral de Módena] 
Mestre da Porta dei Principi 
Pedra calcaría 
20 x 23 x 22 cms 
Museo Lapidario del Duomo di Moclena, 
Móclena 

É un capitel exento, posiblemente procedente 
dunha das galerías exteriores da Catedral de 
Módena. A súa composición repite, en cada 
unha das súas caras, o mesmo motivo de dúas 
aves que viran os seus corpos para confrontar as 
súas cabezas nos ángulos evocando a primixenia 
estrutura do capitel corintio. Un elegante talo 
vexetal que nace dunha palmatoria baixo as 
poutas dos animais rodea os seus corpos para 
rematar sobre os seus lombos nunhas finas 
follas 1

• Esta composición é o resultado da 
transposición a un soporte tridimensional 
dos modelos miniados de talos habitados 
e de animais seriados moi queridos polas artes 
da cor - e posteriormente pola escultura 
monumental- polas súas evidentes calidades 
decorativas. Atopámolo así en numerosos 
exemplos contemporáneos do románico 
hispano-languedociano e na obra do mestre 
Wiligelmo que traballa, cun nutrido grupo 
ele escultores, na decoración da Catedral de 
Módena entre 1099 e 11062

• De feíto, nos 
estípites e na arquivolta da portada occidental, 
realizada por este obradoiro, encontramos o 
gusto polos talos vexetais entre os que agroman 
animais, monstros e figuras humanas3

• 

Os trazos estilísticos do capitel relaciónano 
tamén con este obradoiro de Wiligelmo, 
concretamente co mestre activo na Porta 
clei Principi, onde encontramos o mesmo 
tipo ele caule vexetal formado a partir de listeis 
cóncavos e con pequenas follas carnosas, o 
refinamento das plumaxes, descritas con finas 
ciceladas, e mesmo o recurso ao trépano para 
buscar efectos de claroscuro puntuais e o recheo 
dos ollos con pasta de chumbo para dotar de 
vida as figuras4

• 

Ademais , este capitel denota o coñecemento por 
parte do obradoiro da Catedral de Módena da 
escultura do Sur de Francia de contra o 1100, 
particularmente do foco tolosano. O tema das 
aves confrontadas, aínda que moi estendido na 
cultura figurativa románica, é particularmente 
característico das zonas de Gascoña e 
Languedoc, dende onde se difunde polos reinos 
hispánicos a través do Camiño de Santiago. O 
tema dos animais atrapados entre enmarañadas 
lianas vexetais será desenvolvido paralelamente 
polos obradoiros de Saint-Sernin de Toulouse 
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e Compostela con soberbios exemplos na 
Porte Miegeville5 e no transepto da Catedral 
de Santiago. O capitel de Módena non só repite 
estes tipos compositivos senón que ofrece 
mesmo coincidencias no feitío refinado e en 
detalles coma o gran desenvolvemento das patas 
das aves, cunha descrición case anatómica dos 
músculos e articulacións. Todo isto fai deste 
capitel un exemplo altamente representativo 
dos frutíferos intercambios artísticos entre os 
principais centros creadores da arte románica 
a través das vías de peregrinación. 
V.N. 

1 G . Trovabene, Il Museo Lapidario del Duomo 
(Módena: Panini, 1984). R. Cavani, Guida al Museo 
Lapidario del Duomo di Modena (Módena: Musei 
del Duomo, 2006). 
2 A. C. Quintavalle (ed .), \Viligelmo e Matilde. 
L'of/icina romanica (Milán: Electa, 1991), p. 192. 
3 C. Frugoni, «La facciata, le porte, le metope: un 
programma coerente», en C. Frugoni (ed.), Il duomo 
diModena, vol. 1:3 (Modena: Panini, 1999), pp. 9- 38. 
4 S. Babboni, «Capitello con aquile», en A. C. 
Quintavalle, Il medioevo delle cattedrali. Chiesa e 
Impero: la !atta delle immagini (secoli XI e XII) (Milán: 
Skira, 2006), p. 603, cat. 63. E. Pagella, «Figure del 
cantiere modenese», en Il duomo di Modena ... op. cit., 
vol. 1:3, pp. 101-6. S. Lomartire, «Capitello con 
volatili», en L. Castelfranchi y R. Salvarini (eds.) , 
Matilde di Canossa. Il Papato !'Impero. St01"ia, arte, 
cultura alle origini del romanico (Milán: Silvana, 2008), 
pp. 402-3, cat. 24. 
5 D. Cazes e Q. Cazes, Saint-Sernin de Toulouse. De 
Saturnin au chefd' O?uvre de l'art roman (Graulhet: 
Odyssée, 2008) , pp."306- 10. 
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Columnas salomónicas de Santissima 
Trinita dei Monti e San Cario a Cave 

19 
Columnas 
Ca. 1090-1100 
[lgrexa de Santissima Trinita dei Monti, 
presbiterio] 
Mármore 
2: 240 cms e/u 
Santissima Trinita al Monte Pincio, Roma 

20 
Columnas 
Ca. 1090-1100 
[lgrexa de San Carlo a Cave, presbiterio] 
Mármore 
2: 255 cms c/u 
San Cario a Cave, Lacio 
Si\LOMONICl TEMPLl [Do Templo de Salomón] 

Páxinas 347, 350: Santissima Trinitd dei Monti 
Páxinas 349, 351: San Carla a Cave 

Ambos os dous pares de columnas salomónicas 
son moi semellantes, tanto nas dimensións coma 
no tipo de composición e decoración. As 
conservadas na igrexa de Santissima Trinita dei 
Monti de Roma teñen o fuste dividido en cinco 
partes separadas por aneis e capiteis de orde 
composta. Na decoración alternan franxas con 
acanaladuras espiriformes e outras de<;:oradás 
con talos de vide entre os que aparecen putti 
vendimadores e unha manchea de animais. As da 
igrexa de San Cario a Cave, pola súa banda, teñen 
o fuste dividido só en catro tramos, aínda que de 
maior amplitude cada un, que de novo alternan 
a decoraC:ión figurada coas franxas acanaladas. 
Os seus capiteis son xónicos, e os plintos e bases 
sobre os que se apoian pertencen a unha 
restauración de época posterior. 
Xunto con obras coma os portais das igrexas de 
Sant Apollinare e Santa Pudenziana, ou a pía 
bautismal da abadía de Grottaferrata, estas 
columnas forman un conxunto atribuído a un 
obradoiro de marmoristas, que traballan na zona 
romana na segunda metade do século XI, e que 
produce un tipo de escultura figurativa que se 
caracteriza pola utilización de modelos 
iconográficos paleocristiáns e un tipo de relevo 
gráfico moi plano, no que as figuras parecen estar 
apegadas sobre un fondo liso. Esta tendencia vese 
interrompida a partir de 1100 co triunfo dun tipo 
de produción de mármores anicónicos con 
incrustacións de mosaico dos denominados 
obradoiros da escola cosmatesca 1• 

Dentro desta volta aos modelos paleocristiáns 
que se produce na Roma da Reforma Gregoriana, 
estas catro columnas preséntanse como 
reinterpretacións, a menor escala, das seis 
monumentais columnas vitineas coas que o 
emperador Constantino decorou o Altar Maior 
da basílica de San Pedro de Roma nos tempos 
do papa Silvestre (314-335) . Destas toman o tipo 
de composición de fuste que alterna franxas 
acanaladas e figurativas, e incluso o tema dos 
putti que apañan froitos dos talos de viña que 
cobren o fondo das escenas. Non obstante, 
a factura dos relevos das columnas medievais 
está moi lonxe dos seus refinados modelos 
tardoantigos. O artista recréase no nu dos xenios 
alados, pero as súas anatomías non están ben 
logradas e carecen dunha estrutura ósea interna. 
As posturas, que buscan a variedade e a 
representación do movemento, son forzadas e 
aínda poñen máis de manifesto o escaso estudo 
anatómico. 
Dende o punto de vista da iconografía, un dos 
trazos que diferencia esta serie de columnas dos 
seus antigos modelos dionisíacos é a insistencia 
nun variado bestiario que poboa a viña na que 
rraballan os cupidos. Pola súa actitude e 
significación podemos distinguir dous tipos 
de animais: os aninrnis «salvaxes», que supoñen 
unha ameaza para a viña, coma as aves, lagartos, 
sapos , raposas, que morden nos acios, as lebres 
que comen nas follas ou as numerosas serpes que 
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nas columnas de Cave se enroscan entre os talos 
e entre as pernas dos putti. Distínguese ademais 
outro grupo, menos numeroso, formado por 
animais «domésticos» que presentan unha 
actitude máis pacífica, coma o can que un 
dos ·~upidos leva suxeito por unha correa ou 
os' años q~e mans·amente pacen entre os talos. 
Este bestiario non só non é alleo senón que 
completa a interpretación simbólica que estas 
representacións teñen como a «Viña do Señor», 
na que se cultivan e recollen as boas obras, pero 
na que asexa o perigo do pecado, representado 
aquí polos animais que traban nos froitos e as 
follas da vide. Tanto este repertorio figurativo 
coma a súa lectura simbólica foron «citados» 
en Compostela polo denominado «Mestre das 
Columnas Entorchadas» en dous fustes con 
escenas similares que pertenceron á Porta 
francigena da Catedral. A súa toma de contacto 
con esta cultura figurativa de corte reformista 
tivo que se producir, segundo Castiñeiras, de 
maneira directa no transcurso da primeira viaxe 
de Diego Xelmírez e do seu séquito a Roma 
para ser nomeado subdiácono na basílica de 
San Pedro2

, onde, ademais, puido contemplar 
a disposición do altar de San Pedro que se 
conservaba dende o pontificado de Grego~io 111 
(731-741) cun ciborio sobre o altar e unha 
pérgola, coas xigantescas columnas 
constantinianas que definían o espazo sagrado 
da ábsida. Desgraciadamente non podemos 
concretar máis o modo en que o artista 
compostelán entrou en contacto con estes 
exemplos de escultura romana xa que 
descoñecemos a proveniencia exacta e función 
orixinal destas columnas. A perda da 
documentación da Santissima Trinita dei Monti 
só nos permite deducir que as dúas columnas 
foron doadas, ou simplemente trasladadas, á 
igrexa francesa despois da súa fundación en 
14 943• No caso da parella de Cave ternos algo 
máis de información que, malia non nos aclarar 
nada da súa orixe, si nos dá abundantes 
referencias da súa «recepcióm~ dende época 
moderna ata os nosos días. 
Tradicionalmente, estas columnas son 
atribuídas pola historiografía á autoría de Paulus 
-o fundador dunha familia de marmoristas 
romanos- debido··a unha inscrición conservada 
no presbiterio da igrexa de San Lorenzo a Cave 
do ano 1093, na que se pide a intercesión divina 
para un tal Paulus e os seus4

• A esta teoría puido 
contribuíi a crenza xeneralizada de que as 
columnas foran realizadas para a decoración 
desa mesma igrexa, consagrada nese ano de 1093 
polo bispo de Palestrina, Hugo Cándido, durante 
o pontificado do «antipapa» Clemente 111 
(1084-1100)5. Así e todo, non existe 
absolutamente ningún dato que aboe que foran 
realizadas para esta igrexa; polo que a súa 
atribución ao marmorista Paulus é cuestionable. 
É máis, todo apunta a que deberon de ser traídas 
de Roma no século XVII, que é cando. empezamos 





a ter constancia documental de que as columnas 
se encontran en Cave, e na igrexa de San Cado 
-que se empezara a construír en 1616-, 
e non en San Lorenzo. Theuli e Coccia citan a 
documentación da que se extrae que as columnas 
lle foron regaladas polo papa Pío V (1566-1572) 
a Marcantonio Colonna (1535-1584) despois da 
batalla de Lepanto de 15716

• Posteriormente, o 
seu neto Filippo I Colonna (1578-1639), no seu 
testamento do 26 de marzo de 16397

, dóallas á 
igrexa de San Cado Borromeo no seu histórico 
feudo de Cave, seguramente co gallo da súa 
inminente inauguración ao ano seguinte8. A 
doazón das columnas á igrexa vén testemuñada, 
ademais, polo informe que, sobre o estado da 
igrexa, foi redactado en 1660 con motivo dunha 
visita apostólica á diocese de Palestrina e no 
que se afirma que pertenceran ao «celeberimo 
tempio di Salomone»9

• O texto ten unha grande 
importancia non só porque recolle a memoria da 
doazón á igrexa vinte anos antes, senón tamén 
porque achega un dato interesante para a historia 
da recepción destas <lúas obras: en 1660 as 
columnas non só eran elementos decorativos, 
senón que se cría que procedían do mítico 
Templo de Salomón. De feíto, ambas as dúas 
levan gravadas nos seus plintos cadansúa 
inscrición con carácteres do século XVI que o 
avalan -<<MARMORAE COLUMNAE / SALOMONICI 

TEMPLI»- e que serían realizados cando estas 
lle foron regaladas por Pío V a Marcantonio 
Colonna. Na posterior doazón á igrexa de San 
Cario en 1639, as columnas xa se converteran 
en verdadeiras reliquias ofrecidas á igrexa 
conventual, o que condicionou a súa conservación 
ata os nasos días. 
V.N. 

1 P. C. Claussen, «Un nuovo campo della storia 
dell'arte. li secolo XI a Roma», en S. Romano e J . E. 
Julliard (eds.), Roma e la Ri/orma Gregoriana. Tradizioni 
e innovazioni artistiche (XI-X/l seco/o) (Roma: Viella, 
2007), pp. 62-4, 73-7. Íd., «Riimische Skulptur aus 
der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts», en A. Franco 
Mata (ed.), Patrimonio artístico de Galicia y otros 
estudios. Homenaje al Pro/ Dr. Serafín Moraleja Alvárez, 
vol. 3:3 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
2004), pp. 71-80. 
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2 M. Castiñeiras, «La Catedral de Santiago de 
Compostela (1075-1122): obra maestra del románico 
europeo», en Siete Maravillas del Románico Espaiiol, 
Aguilar de Campoo (Palencia: Fundación Santa María la 
Real, 2009), p. 258. Íd., «Fragmento de fuste con putti 
vendimiadores», en Luces de Peregrinación (Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2003), pp. 150-54. 
3 E. Maureci, «Colonne tortili cossl dette del tempio 
di Salomone», L'arte, 1 (Roma: 1898), p. 381. G. A. 
Sartorio, «Le colonne vitinee e le colonne tortili», 
Rassegna d'Arte, 12 (Roma: 1912), pp. 175-80. Íd., «Le 
colonne vitinee e le c~lonne tortili della chiesa romana», 
Capitolivm, 11(Roma:1928), pp. 595-607. B. Nobiloni, 
«Le colonne vitinee della basílica di San Pietro a 
Roma», Xenia Antiqua, 6 (Roma: 1998), pp. 81-142. 
4 P. C. Claussen, Magistri doctissimi romani. Die 
Romidchen Marmorkiinstler des Mittelalters. Corpus 
Cosmatorum, II, 1 (Stuttgart: F. Steiner Verlag 
Wiesbaden, 2002) , p. 12. 
5 P. Boccardi Stornori, A. Curuni, L. Donati, S. Lorenzo, 
S. Vittoria. Cave, Monteleone Sabino (Roma: Multigrafica 
Editrice 1979) , p. 6. En 1834, Marocco, é o primeiro 
en supoñer que estas columnas pertenceran á vetusta 
igrexa de San Lorenzo, aínda que non ofrece ningún 
testemuño que puidese probar tal afirmación, «lo sono 
del parere che [le colonne] sono state to/te dalla chiesa 
monastica di S. Lorenzo»: G. Marocco, «Cave terra 
Cavarum», Monumenti dello Stato Pontificio, 8:14 
(Roma: Tipografía Boulzaler, 1834), pp. 167-8._ 
G. Presutti, «Cave Prenestina», Atti e Memorie della 
societd tiburtina di stor;'a ed arte, vol. 13 (Tivoli: 1933), 
pp. 173-201. 
6 B. Theuli e A. Coccia, Apparato minorico della 
provincia di Roma. Cap. VIII: Convento di Cave 
(Roma: Lazio francescano, 1967), pp. 380-93. 
7 Archivio Colonna: Perg. XLIX. 41, f. 5. Cit. G. 
Tomassetti, La campagna romana, antica, medioevale e 
moderna, vol. 3:7 (Firenze: Leo S. Olschki, 1979), p. 616. 
8 Na curiosa advocación a San Cario Borromeo desta 
igrexa conventual franciscana tivo moito que ver, 
por un lado, a familia Biscia, promotora da obra e 
originaria, como San Cario, de Lombardía, e, por 
outro, a familiaridade de Filippo 1 Colonna,.feudatario 
de Cave hasta 1630, co santo, de quen era sobriño. 
V. A. Manzini, Storia della Chiesa e del convento di San 
Cario ne/la storia di Cave e del territorio prenestrino 
(Genazzano: Comune di Genazzano, 1988), p. 19. 
P. Colonna, I Colonna, dalle origini all'inizio del seco/o XIX 

(Roma: Istituto Nazionale Medico Farmacologico 
«Serano», 1927). P. Paschini, I Colonna (Roma: lstituto 
di Studi Romani, 1955). 
9 Ston'a della Chiesa e del convento di San Cario ne/la 
storia di Cave e del territorio prenestrino ... op. cit., 
pp. 42-3. 









Fuste da Porta Francigena da Catedral 
de Santiago de Compostela 

21 
Fuste 
Ca. 1101- 1111 
[Catedral de Santiago de Compostela, 
Porta Francigena] 
Mestre das Columnas Entorchadas 
Mármore branco 
98 x 25 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 

Este fragmento de columna procedente da 
desaparecida Porta Francigena da Catedral de 
Santiago preséntase como un dos exemplos máis 
destacados dos frutíferos intercambios artísticos 
resultantes das dúas viaxes de Xelmírez a Roma 
nos anos 1100 e 1105. A fascinación que a 
Cidade Eterna debeu de causar en Xelmírez 
e o seu séquito, xa na primeira viaxe, provocou, 
por un lado, o desexo de emular lugares tan 
representativos coma a basílica de San Pedro do 
Vaticano na Catedral de Santiago e, por outro, 
a imitación de modelos artísticos romanos 
polos obradoiros composteláns. 
A estrutura desta columna, que alterna 
franxas decoradas con cupidos vendimadores 
e outras acanaladas, demostra que o seu 
autor, o denominado «Mestre das Columnas 
Entorchadas», puido acceder a modelos romanos 
tardoantigos de columnas helicoidais con tema 
dionisíaco, que se poden exemplificar, tal e como 
sinalou Serafín Moralejo 1

, en dous fragmentos 
conservados hoxe, un nos Museos Capitolinos 
de Roma e outro no Museo Gregoriano Profano 
do Vaticano, ambos os dous do século III. 
A decoración das franxas figuradas con putti 
vendimadores aparece tanto nestes exemplos 
coma nas monumentais columnas salomónicas 
que, dende o pontificado do papa Silvestre 
(314-335) decoraban o Altar Maior da basílica 
constantiniana de San Pedro do Vaticano2

• 

No entanto, tal e como demostrou Castiñeiras3
, 

tanto o tamaño das columnas compostelás 
-2,40 metros- como a súa decoración parecen 
remitir ás reinterpretacións que os marmoristas 
romanos realizaban a finais do século XI dos 
modelos constantinianos4

. Des tas conservamos 
dúas parellas de columnas salomónicas nas 
igrexas da Santissima Trinita dei Monti de Roma 
e de San Cado a Cave. Chama a atención a 
coincidencia de certos motivos entre a obra 
compostelá e as columnas romanas: o cupido 
xunta á ave do rexistro inferior, a forma das 
cestas nas que recollen os froitos, os putti que 
comen dun acio, aninrnlias que morden a viña, 
as aves que pican as uvas, e mesmo a constante 
presenza dos talos vexetais que unifican a 
composición en canto ambientan as escenas. 
A elección deste tipo de motivos tanto nas 
columnas compostelás coma nas romanas faise 
para plasmar mediante imaxes un significado 
eclesiolóxico perfectamente integrado no 
discurso da Reforma Gregoriana. A viña era, 
de feíto, un topos evanxélico (Xn. 15; Mt. 20) 
retomado pola arte da Reforma como imaxe 
alegórica da lgrexa , que no caso de Santiago terá 
o seu referendo en textos litúrxicos recollidos 
no Códice Calixtino. No sermón da Paixón de 
Santiago (I, 6) compárase o Apóstolo cun 
afanoso labrador que coida da súa viña 
espantando as «bestas salvaxes» que a ameazan, 
representadas na columna polas aves que 
debullan nos acios e que son detidas polo labrego 
do rexistro inferior. 
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Este discurso de corte romano, tanto na linguaxe 
coma no significado, entroncaba moi ben cunha 
portada norte que se adhería así aos ideais da 
Reforma, ao tempo que participaba do carácter 
simbólico do espazo urbano que a antecedía: 
a praza do Paradisus, unha buscada evocación 
do homónin10 adro de San Pedro do Vaticano5

. 

Todas estas conexións romanas abundan na 
posibilidade de que o «Mestre das Columnas 
Entorchadas» formase parte do cortexo de 
Xelmírez, polo menos na viaxe de 1100 a Roma. 
O contacto coa escultura antiga e cos modelos 
dos marmoristas romanos contemporáneos 
acabou por consolidar o substrato clásico 
que adquirira con anterioridade a partir do 
coñecemento directo da escultura de Jaca de 
finais do século XI, tamén caracterizada polo 
seu íntimo diálogo coa Antigüidade. 
V. N. 

1 S. Moraleja, «La primitiva fachada norte de la 
Catedral de Santiago», Compostellanum, vol. 14, 4 
(Santiago de Compostela: 1969), pp. 623-68. Íd. , 
«El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez 
(1100-1140): su reflejo en la obra e imagen de 
Santiago», en L. Gai (ed.), Pistoia e il Cammino 
di Santiago. Una dimensione europea nella Toscana 
medioevale (Perugia: Centro Italiano di Studi 
Compostellani, 1987), pp. 245-72. Íd., «Fragmento 
de fuste decorado con amorcillos vendimiadores», 
Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura en la 
peregrinación a Compostela (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, 1993), p. 380, cat. 90. 
2 B. Nobiloni, «Le colonne vitinee della basílica di 
San Pietro a Roma», Xenia Antiqua, 6 (Roma: 1998), 
pp. 81-142. 
3 M. Castiñeiras, «Fragmento de fuste con putti 
vendimiadores», en Luces de Peregrinación (Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia, 2003) , pp. 150-4. 
Íd., «La Catedral de Santiago de Compostela 
(1075-1122): obra maestra del Románico europeo», 
en Siete Maravillas del Románico Espaiíol, Aguilar 
de Campoo (Palencia: Fundación Santa María la Real, 
2009), pp. 227-89. 
4 P . C. Claussen, «Un nuovo campo della storia dell'arte. 
Il secolo XI a Roma», en S. Romano e]. E. Julliard 
(eds.), Roma e la Rzforma Gregoriana. Tradizioni e 
innovazioni artistiche (Xl-Xll secolo) (Roma: Viella, 
2007), pp. 61-84. 
5 M. Castiñeiras, «Roma e il programma riformatore di 
Gelmírez nella cattedrale di Santiago di Compostella», 
en A. Quintavalle (ed.), Medioevo: immagini e ideologie 
(Milán: Mondadori Electa, 2005), pp. 211-26. 





Polycarpus 

22 
Polycarpus 
Ca. 1140-1160 
[Catedral de Santiago de Compostela (?)] 
Pergameo (minúscula carolinxia, capitais 
iluminadas) 
29,5 x 23 ,5 cms 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cidade 
do Vaticano 

Páxina 355: Ms Lat. 1354, folio l r 

Polycarpus é o nome polo que se coñece unha 
colección de Dereito Canónico gregoriano 
realizada por Gregario, arquidiácono de Luce.a 
e cardeal da Basílica de San Crisogono in 
Trastevere de Roma dende 1109. O texto debeu 
de ser encargado por Xelmírez no transcurso 
dunha das súas dúas viaxes a Roma (1100 e 1105), 
tal e como se desprende da dedicatoria coa que se 
inicia o manuscrito. Este debeu de ser escrito e 
enviado a Santiago entre esa data e o ano 1113 
en que Gregario marre. 
Para a compilación, Gregario baseouse na 
Colección en 74 títulos de Anselmo de Lucca e 
no Decretum de Burchard de Worms, incluíndo 
decretos de Gregario VII, Urbano II e Pascual II, 
e mesmo materiais moi recentes tomados do 
concilio de Piacenza de 1095. Organizábase en 
oito libros de doada consulta, dos cales, o 
primeiro, marcadamente papista, estaba dedicado 
á priniacía da sé romana sobre a Igrexa. 
Durante décadas a investigación compostelá 
ignorou ou obviou a súa existencia. Só os estudos 
de García y García 1, que o quixo identificar entre 
os «canons» citados no inventario do altar de 
Xelmírez2

, e do alemán Horst, que estudou as 
súas fontes e contido, salientaron a importancia 
des te texto3• Do mesmo xeito, dende 1998, 
Castiñeiras foi u·aballando o contido das súas 
sentenzas en relación coas vinculacións 
ideolóxicas e artísticas de Xelmírez con Roma. 
Así, este autor sinalou, en primeiro lugar, que 
o texto demostra a forte intención de Diego 
Xelmírez de se adherir aos postulados da 
Reforma Gregoriana, xa que comprendera que 
a afirmación e ascensión da súa diocese -e del 
mesmo- pasaban por unha estreita alianza co 
papado. En segundo lugar, o texto interesa palas 
in1plicacións artísticas dalgunhas das súas 
sentenzas en relación cos ideais gregorianos sobre 
a función das imaxes, que, entre 1101 e 1111, 
habían ser maxistralmente postas en práctica no 
programa figurativo das portadas da Catedral 
de Santiago4

• 

Nelas, a figuración é entendida como narración 
didáctica para un amplo auditorio laico, seguindo 
o topos de Gregario Magno da imaxe como !ittera 
laicorum, tamén recollido no Polycarpus5

• De 
feíto , a decoración escultórica que presentan a 
Porta de Praterías e a desaparecida Porta 
Francigena pon moita énfase tanto na narración 
bíblica coma nas figuras dos apóstolos, modelos 
do clero reformado. 
Neste sentido hai que entender detalles como 
as vestiduras litúrxicas e o Palio que levan os 
dous Santiagos das columnas de mármore de 
Praterías. No folio 33v do texto do Polycarpus6 

.fálase, de feíto , da unción dos bispos á maneira 
de Santiago o Menor, primeiro Arcebispo de 
Xerusalén, e da ordenación de Pedro, Santiago 
o Maior e Xoán como sucesores de Cristo. Do 
mesmo xeito, estes apóstolos vestidos de bispos 
teñen o seu referendo simbólico no texto do 
primeiro capítulo, onde se di que as columnas 
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da igrexa representan os bispos. Columnas que, 
no caso de Praterías, son de mármore branca e, 
por iso, tamén son susceptibles dunha lectura 
simbólica en relación coa pureza da Igrexa, á luz 
do texto do primeiro capítulo do Polycarpus, no 
que se sentencia que a sé de San Pedro «non 
habens macula [non ten mancha]». Os canons do 
Polycarpus son moi suxestivos, mesmo para certas 
decoracións marxinais, como as feras que rodean 
o Cristo das tentacións, no tímpano esquerdo de 
Praterías, ou para algunhas figuras de temática 
mitolóxica coma a serea e o centauro que 
proceden da Porta Norte. A súa connotación 
negativa enténdese a través da lectura de pasaxes7 

nas que se lles prohibía aos bispos !eren libros 
pagáns xa que as súas fábulas mitolóxicas tiñan 
un efecto nocivo para as almas. 
A través destes exemplos podemos entender 
como este tipo de disposicións canónicas 
influíron na intención de persuadir e ensinar, que 
a escultura monumental románica forxou no seo 
dos Camiños de Peregrinación. Neste sentido, a 
Compostela de Xelmírez preséntase á vangarda 
da Reforma Eclesiástica, tanto na utilización da 
imaxe como persuasión coma na adopción dos 
usos romanos mediante a adquisición dunha 
compilación legal como o Polycarpus. O seu éxito 
en Santiago vén constatado pola realización, no 
scriptorium da Catedral, desta copia hoxe 
conservada na Biblioteca Apostolica Vaticana. 
A gran similitude entre a grafía e as iniciais 
decoradas coas do Códice Calixtino da Catedral 
permitiu datar, recentemente, a realización <leste 
exemplar entre 1140 e 11608

. 

V. N. 

1 A. García y García, Iglesia, sociedad JI derecho 
(Salamanca: UPS-Universidad Pontificia de Salamanca, 
1987), pp. 375-7. 
2 «Noticias sobre las vestiduras, libros y otros 
ornamentos de iglesia que adquirió el Arzobismo», 
en Historia Compostelana, trad. E. Falque Rey (Madrid: 
Akal , 1994), II, 67 , pp. 408-9. 
3 U. Horst, Die Kanonessammlung PolJIC(llpus des Gregor 
von S. Crisogono. Quellen und Tendenzen (Múnic: 
Monumenta Germaniae Historica, 1980). V. R. A. 
Fletcher, A vida e o tempo de Diego Xelmírez (Vigo: 
Galaxia, 1993), pp. 144-5. 
4 M. Castiñeiras, «Un adro para un bispo: modelos 
e intencións na fach ada de Praterías», Semata, 10 
(Santiago de Compostela: 1998), pp. 231-64. Íd., «La 
catedral románica: tipología arquitectónica y narración 
visual>>, en M. Núñez (ed.), Santiago, la Catedral JI la 
memoria del arte (Santiago de Compostela: Consorcio 
de Santiago, 2000), pp. 60-75. 
5 V AT- Biblioteca Apostolica Vaticana: PolJlcarpus 
(1656) , III, 7 . 
6 Ibídem, II, 8. 
7 Ibídem, IV, 8, l. 
8 M. Castiñeiras, «La catedral de Santiago de 
Compostela (1075-1122): obra maestra del románico 
europeo», en Sieté Maravillas del Románico Espaiiol 
Aguilar de Campoo (Palencia: Fundación Santa María 
la Real, 2009) , p. 273. 
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Epistolario compostelán de Pistoia 

23 
Epútolario compostelán: «da Diego Gelmírez 
ad Atto di ringmziamento per l'accoglienza /atta 
alfa reliquia» 
Ca. 1240-1250 
Pergameo 
39 x 29 cms 
Archivio di Sraro di Pistoia, Toscana 

Páxina 357: Folios ll v-12r 

O manuscrito Documenti vari 1 é o máis antigo 
dos tres códices con fragmentos da lenda de 
Santiago conservados no Achivio di Stato di 
Pistoia. Foi datado en torno a 1244 e identificado 
coma un dos duos libros de legenda sancti Iacobi, 
presentes nun inventario da Opera di S. !acopo 
de Pistoia de 1261. 
O documento chegou ata nós de maneira moi 
fragmentada. Os 34 folios conservados remiten, 
a través da súa numeración, a un orixinal de máis 
de noventa. O valor do texto é enorme por se 
tratar da copia máis antiga e completa do 
«arquetipo» no que se apoia toda a tradición 
haxiográfica de Pistoia. Os contidos poden 
dividirse en dous bloques principais: a Passio e 
Traslatio do Apóstolo, e a narración da doazón 
dunha reliquia de Santiago ao bispo Atto 
(1133-1153) polo arcebispo Xelmírez 
(1100-1140). 
Os primeiros folios do manuscrito recollen a 
Passio minar e a Passio maior (ff. lr-5v) , que 
reaparecen ao final (ff. 73r-90v), continuando coa 
Traslatio (ff. 5v-10r). Esta parte do texto remite a 
un arquetipo anterior á compilación do Códice 
Calixtino, cara a 1138, xa que segundo Díaz y 
Díaz «lo que se conoció entonces en Pistoya era la 
serie compostelana que, en forma más antigua o 
más moderna, constituye básicamente el Libellus»1

• 

A segunda parte do manuscrito recolle a tradición 
xacobea local a través das cartas que se terían 
intercambiado Atto e Xelmírez, coñecidas como 
carteggio compostelano (ff. 10r-12v), un breve 
do papa Uxío III (1145-1153) coa concesión de 
indulxencias a quen visite a Capela de Santiago 
(f. 12v), a narratio da doazón da reliquia 
(ff. 12v-16v) e breves fragmentos dos milagres de 
Pistoia (f. 90v). Lucia Gai datou o texto orixinal 
durante os últimos anos do bispado de Atto, 
atribuíndolle a súa autoría a un tal Cantarinus 
e ao mesmo bispo Atto, quen tería participado 
de forma directa na súa redacción2

. O «clericus 
Cantarinus, pisanae urbis cancetlarius» foi un 
personaxe histórico bastante coñecido, notario 
e chanceler da curia pisana que frecuentaba un 
ambiente aberro á reforma e claramente fiel a 
Inocencio II. 
Dentro da súa exposición inicial o clericus 
Cantarinus reúne os primeiros milagres 
acontecidos logo da consagración do altar de 
Santiago, figurando como testemuña para algúns 
deles o mesmo bispo Atto. A seguir inclúense 
algunhas das cartas copiadas por Cantarinus, 
quen afirma ter visto moitas enviadas a Atto 
tanto por Diego Xelmírez como por Rainerius 
-ou Robertus-, coñecido cóengo compostelán. 
Ningunha das cartas copiadas está datada, polo 
que a única indicación cronolóxica é a da 
consagración do altar dedicado a Santiago 
na Catedral de Pistoia: o 25 de xullo de 1145, 
seguramente 1144, pois é moi probable que 
o autor seguise o cómputo pisano dos anos3

. 

Na cuarta e última carta atribuída a Diego 
Xelmírez, o Arcebispo de Compostela agradece 

356 

a Atto as novas que lle fixera chegar así como os 
solemnes festexos cos que a reliquia fora acollida 
(f. 12r). Polo tanto, tendo en conta que as 
investigacións documentais de Fletcher4 probaron 
con seguridade que Diego Xelmírez morreu o 6 
de abril de 1140, teremos que aceptar unha das 
dúas posibilidades seguintes: ou datamos a 
doazón da reliquia xacobea a principios do 1140, 
ou todo o carteggio compostelano é apócrifo e, 
xa que logo, unha falsificación do propio Atto. 
A situación histórica local parece favorecer 
a hipótese dun documento falso promovido 
polo bispo Atto. A través dos traballos de 
Lucia Gai sabemos que en 1138 estalou un 
violento enfrontamento entre Atto e o Comune 
-o goberno civil da cidade-, que ameazou 
o poder do bispo. Esta situación só se resolveu 
en 1145, cando tras a consagración do altar 
o goberno cidadán cedeu, consciente do enorme 
prestixio que a reliquia proporcionaba á cidade 
de Pistoia. Nestas circunstancias eremos que se 
a reliquia tivese sido doada en 1140 obispo tería 
apurado para mostrala, polo que deberíamos 
considerar seriamente a posibilidade de que toda 
a narración da doazón e chegada da reliquia non 
fose máis que unha invención de Atto ante as 
ameazas vividas na súa cidade e diocese. Así e 
todo, Lucia Gai refoñece a existencia de indicios 
que á súa vez apoiarían a autenticidade do 
carteggio e a reliquia: por unha banda o clericus 
Cantarinus existiu realmente e transcribiu as 
cartas e os milagres acontecidos no altar tras a súa 
consagración e, por outra, o contido das cartas 
presupón un coñecemento profundo do ambiente 
de Diego Xelmírez por parte do seu autor. 
Rosa Vázquez (R. V.) 

1 M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la Catedral 
de Santiago. Estudio codicológico y de contenido 
(Santiago de Compostela: Centro de Estudios 
Xacobeos, 1988), p . 79, cat. 173 . 
2 «Testímoníanze jacobee e riferimenti compostellaní 
nella storía dí Pístoía deí secoli XII-XIII», en L. Gaí 
(ed.), Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione 
europea nella Toscana medioevale (Perugía: Centro 
Italiano dí Studí Compostellaní, 1987), pp. 119-230. 
Íd., «Líber de Legenda S. Iacobi (Livre de la Légende 
de SaintJacques)», en Santiago de Compostela, 1000 ans 
de pelerinage européen (Bruxelas: Credit Communal, 
1985), pp. 239-40. G . Savino, «Un libro de' miracoli 
dí Sancto ]acopo», en L. Gai, R. Manno Tolu e 
G. Savíno (eds.), L'Apostolo San ]acopo in documenti 
dell'Archivio di Stato di Pistoia (Pistoia: Archivio di 
Stato di Pistoia, 1984), pp. 37-41. 
3 A data aparece noutro manuscrito, copia do século xv 
doutros textos amigos; Archívio di Satato di Pístoía: 
Documenti vari, 27, ff. 21v-22r. L. Gaí, L'altare argenteo 
di San !acopo nel duomo di Pistoia (Turín: Allemandí, 
1984), pp. 34-9, 189-91, car. 21, 24, 192, 40 e 41. 
4 R. A. Fletcher, Saint ]ames's Catapult. The Lzfe and 
Times o/Diego Gelmírez o/ Santiago de Compostela 
(Oxford: Clarendon Press, 1984). 
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Relevo de Santiago de Altopascio 

24 
Santiago no trono 
Ca. 1175-1200 
[Igrexa de San Giacomo Maggiore di Altopascio] 
Mármore 
107 x 77,5 x 15 cms 
Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca 
JACO/ BUS DE/ l ET D[OMI]Nl / N[OST]Rl IH[S]U / 

XR[lST]I SER/ vus [Santiago, servo de Deus 
e do noso Señor Xesús Cristo] 

O relevo, parella doutro análogo que representa 
a San Pedro no trono, provén da fachada 
románica da igrexa parroquial de Altopascio, 
edificio anexo ao establecemento hospitalario da 
cidade toscana, de onde foi extraído durante as 
restauracións realizadas despois da guerra para 
ser exposto na Mostra della scultura pisana del 
Trecento 1 e, posteriormente, na sede actual de 
Villa Guinigi en Lucca. 
Na segunda metade do século XI, ao longo do 
tramo da vía Francesca, entre Lucca e o Amo 
-o percorrido medieval que a través dos 
Apeninos comunicaba a chaira padana con Roma 
e Italia meridional- construíuse Altopascio, un 
hospital para peregrinos co fin de protexer os 
camiñantes que tiñan que pasar por aquela zona 
pantanosa, un pouco ao Sur da cidade que 
custodiaba o Rostro Santo. Como se pode ler no 
códice que contén a Regala do hospital, 
aprobada en 1239 por Gregario IX, que 
incorporou a institución aos hospitalarios de San 
Xoán de Xerusalén, a institución de caridade 
fora fundada por un grupo de cidadáns de Lucca 
coa axuda do bispo Anselmo (entre 1057 e 1086 
houbo dous en Lucca)2

• 

A dedicación da igrexa aos santos Santiago, 
Exidio e Cristovo pon de manifesto os estreitos 
vínculos do hospital co mundo dos camiños e as 
viaxes de peregrinación cara a Francia e España, 
que precisamente estaba adquirindo gran 
relevancia a partir do século do ano mil. No 
século XII a sede de Altopascio viu como 
aumentaba o seu prestixio, tal e como o confirma 
a protección apostólica de Anastasia IV (1154). 
O establecemento é recordado nos itineraria da 
época: no do abade Nikulas de Munkathvera 
(1151-1154) aparece citado como «.M.atildar 
spitali», fundación da condesa Matilde. 
Así pois, a arde dos Cabaleiros de Altopascio, 
coa finalidade de defender os viaxeiros e manter 
expeditos os camiños e pontes ao longo dos 
itinerarios de peregrinación, estendeuse por 
Francia, España, Alemaña e os Países Baixos. 
En toda a Toscana eran coñecidos o papel e a 
importancia do hospital: o son da Smarrita, a 
campá que repicaba dende a alta mole do 
campanario do século XIII, permitíalles orientarse 
aos viandantes e atapar o camiño na escuridade 
da noite, e podían repoñerse, unha vez no 
hospital, coa comida preparada nunha pota 
xigantesca, o «calderon d'Altopascio» que se fixo 
famoso e foi recordado mesmo por Boccaccio 
no Decameron (1348-1351). 
No século XIV a institución empezou a perder 
importancia e a cidade foi obxecto de disputas 
na longa guerra que se estableceu entre güelfos 
.e xibelinos en Toscana durante todo o século. 
Como recolle nun soneto o güelfo Folgore da San 
Gimignano (1270-ca. 1330) , os pisanos «tolto 
t' han San Martin ed Altopasso /e San Michel, 
e 'l tesar ch'hai perduto», é dicir, apoderáronse 
dos lugares fortificados de San Martina e 
Altopascio e depredaron as igrexas de San 
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Michele e o tesauro de San Frediano en Lucca. 
Así mesmo, unha crónica lembra que na toma 
de Altopascio en xaneiro de 1363, os pisanos 
«trovonno in quella chiesa molte reliquie sante, 
e lo braccio con la mano di Santo ]acopo Apostolo, 
lo quale si recae a Pisa»3

• 

Lago dun primeiro intento de suprimilos por 
parte de Pío II en 1459, a arde e o hospital 
convertéronse nunha encomenda, primeiro da 
familia florentina dos Capponi, e lago dos 
Medici, coa paréntese de Ugolino diJacopo 
Grifoni (de San Miniato), secretario de Cosimo I, 
último mestre (1541-1576). En 1587, lago dun 
acordo entre Sisto V e o gran duque Fernando I, 
a arde foi suprimida e Altopascio pasou aos 
cabaleiros de S. Stefano, institución fundada 
pala familia Medici. O establecemento será 
transformado nunha granxa do gran ducado4

. 

Dende principios do século XVIII a igrexa 
chamou a aten.ción dos eruditos. Sabemos que xa 
en 1735 o anticuario florentino Anton Francesco 
Gori coñecía o edificio e as esculturas que ne! se 
conservaban, e que tiña a intención de que o 
artista saxón Georg Christoph Martín, que 
daquela vivía en Lucca, fixese os debuxos delas. 
Un compañeiro de Gori, Giovanni Lami _ 
(1697-1770), foi o primeiro en elaborar un 
detallado perfil histórico do establecemento e da 
arde con ocasión da publicación da súa viaxe 
dende Florencia a Lucca, durante a cal fixo un 
alto en Altopascio5

, en setembro de 17 40. 
O estudoso, que publica por primeira vez os 
debuxos da igrexa e das obras, menciona as 
esculturas medievais presentes no 
establecemento e centra a súa atención na 
decoración da fachada, coa estatua do Redentor 
e dous relevos cos apóstolos Pedro e Santiago, 
sobre cuxo pergameo, confundido cun libro, ve 
de xeito erróneo unha data que interpreta como 
1065. Debido a esta datación menciona as obras 
cunha cerra énfase nunha temperá Dissertazione 
relativa ai pittori e scultori italiani che fiorirono 
dal 1000 al 1300: «la statua del nostro Signare in 
marmo che e nella Jacciata della chies a di S. !acopo 
e S. Egidio dell'Altopascio, che sicuramente non e 
dispregevole, benché l'altre due statue laterali non 
siena della bellezza medesima»6

• 

O relevo con Santiago, coma o pendan! con San 
Pedro, mostra o santo nun trono, segundo unha 
iconografía habitual na época, para representar 
a asemblea dos apóstolos na escena do Xuízo 
Final. Mentres o Papa senta nunha silla plicatilis 
con leóns, símbolo de poder e evocación da 
antigi.iid.ade, cunha variatio frecuente na época, 
Santiago aparece recortado nun trono de 
madeira, con repousabrazos e respaldo 
-ambas as dúas solucións están presentes 
e son frecuentes na escultura toscana desa 
época-. As figuras aparecen colocadas nun 
nicho semicircular con forma de ábsida sostido 
por dous piares-con capiteis e cun arco 
rebaixado. O quiosco sobresae bastante, cunha 
marcada proxección dende o fondo7

• 
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Santiago, con rostro xuvenil, o cabelo con 
guechos estriados e a barba curta e pouco 
evidente, viste unha longa túnica baíxo a cal 
estira as pernas levemente inclinadas, das que 
sobresaen as sandalias; ten os ombros cubertos 
por unha ampla capa que lle envolve todo o 
carpo e que se pode interpretar como atributo 
do peregrino. Coa man dereita sostén un longo 
e ben visible pergameo co incipit da Carta de 
Santiago o Menor (Ge 1,1) en letras maiúsculas 
-con frecuencia e erroneamente atribuída 
durante a Idade Media a Santiago o Maior, como 
di mesmo o célebre Códice Calixtino-, mentres 
que a man esquerda, .. so,bre a cal cae levemente 
un prego da capa, no canto de suxeitar, como 
sería de esperar, o bastón, está firmemente 
apoiada sobre o brazo do trono, decorado cunha 
roseta . 
A decisión de colocar xuntos aos dous apóstolos 
Pedro e Santiago habería que asociala, en 
prímeíro lugar, co Novo Testamento: eles foron 
dos primeiros chamados por Cristo; foron 
testemuñas da Transfiguración, e entre os seus 
princípais milagres eón tase a derrota/ conversión 
dun mago -Simón por Pedro, Hermóxenes por 
Santiago-, símbolo da vitoria da fe cristiá contra 
a herexía e o paganismo. 
As dúas esculturas, colocadas na fachada nunha 
posición que evidentemente non era a orixínal, 
deben proceder da decoración interior do 
edificio, mais non do púlpito ou do recinto do 
presbiterio -os fragmentos que quedan hoxe 
en día son de pequenas dimensións-. 
Probablemente foron colocadas na devandita 
localización con ocasión das obras de 
restauración do edificio a cargo de Ugolíno dí 
J acopo Grifoni na segunda metade do século XVI, 

que afectaron tamén á decoración interior 
medieval, que se elímínou e se readaptou: 
algunhas esculturas deixáronse na igrexa, outras 
abandonáronse no xardín e estes dous relevos, 
entre os cales se atopa o Santiago que se mostra, 
foron tapiados entre os arcos da pequena loxa 
inferior da fachada, adaptándoos, nunha posición 
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certamente non secundaria, aos pés do Redentor 
bendicinte que segue a dominar a fachada, nun 
nicho situado no centro do tímpano, entre dúas 
columnas con acios8

. 

A escultura, co seu pendant, é atríbuíble a un 
obradoiro operativo na Toscana occidental no 
último cuarto do século XII, activo ao tempo que 
os escultores da mesma oríxe que traballaron 
tanto na decoración da fachada como na 
realización da decoración interior do edificio 
hospitalario, segundo todas as hipóteses da 
crítica recente, aínda que con algunhas 
disparidades, e á luz do que podemos concluír 
da análíse das obras que chegaron ata nós e da 
decoración arquitectónica da ígrexa9

. 

Con todo, as dúas obras presentan diferenzas 
que se poden deber á díversidade dos artífices 
e a se teren inspirado en modelos distintos: 
máis arcaizante o adoptado para Pedro, e máis 
próxima aos canons cóntemporáneos a figura de 
Santiago. Porén, os dous relevos son, sen lugar a 
dúbida, contemporáneos e proveñen do mesmo 
monumento. Formarían parte da decoración 
interior, da cal debían ser parapetos figurados . 
Con moita probabilidade non estaban sós, senón 
que debían estar situados a ambos os dous lados 
dun ou máis relevos de dímensións máis ou 
menos análogas: ot~Úos apóstolos ou os demais 
santos aos que se dedica o edificio (Cristovo e 
Exidío), acompañados ou non polo Cristo na 
mandarla ou pola Virxe. 
A construción e a decoración da fachada e a 
decoración interior da igrexa de Altopascio, 
da que forma parte o Santiago no trono que se 
exhibe, son do último cuarto do século XII, 

período de esplendor do establecemento de 
Altopascio, que permítiu, como é evidente, a 
reconstrución de todo o edificio relíxíoso. Esta 
empresa, ademais, prodúcese nun momento 
crucial para o desenvolvemento do culto e do 
interese polos centros de peregrinación en 
Toscana 10

• Ao longo do século XII a rexíón, na 
que xa existía unha meta europea en Lucca co 
seu Rostro Santo, enriquécese con dúas novas e 



importantes reliquias: Pistoia, co bispo Atto 
(1133-1153 ), reivindica a posesión dunha parte, 
chegada dende Compostela, do corpo do 
apóstolo Santiago, cuxo culto na cidade se 
iniciou en torno a 1144-1145 coa dedicación da 
capela na que se expuña tan preciosa doazón11

• 

Nos mesmos anos (ca. 1141), segundo narra unha 
lenda posterior, tería chegado a Prato dende 
Terra Santa o «Santo Cinto», venerada reliquia 
da Virxe. 
Entre as consecuencias máis significativas 
desta importante dimensión asumida polo 
fenómeno da peregrinación en Toscana, atópase, 
por exemplo, dende o punto de vista artístico, 
a presenza de artistas ultra-alpinos activos 
nas obras da rexión, dende Pisa ata Sant' Antimo, 
entre os cales o máis coñecido é o chamado 
Mestre de Cabestany, cuxa actividade se 
recoñeceu mesmo en numerosos centros 
de España oriental e da Francia meridional. 
Dende o punto de vista haxiográfico , as vidas 
de dous santos peregrinos de orixe pisana: 
Ranieri, patrón da cidade (1118-1161), e 
Bonanno (1156-1207); os dous viven unha 
parte das súas vidas en Xerusalén e a santa 
mesmo visita todos os principais centros de 
peregrinación da época, chegando a ir ata 
nove veces a Santiago. 
Antonio Milone (A. M.) 

1 Mostra della scultura pisana del Trecento, catalogo 
della mostra (Pisa: Museo di San Matteo, maio-outubro 
1947), eds. Russoli F. e Tolaini E. (Pisa: 1947), p. 7, 
cat. 18. 
2 E. Coturri , «L'Ospedale di S. !acopo di Altopascio 
in Toscana lungo la vía Francesca», en L. Gai (ed.), 
Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione 
europea nella Toscana medioevale (Perugia: 
Centro Italiano di Studi Compostellani, 1987), 
pp. 331-42. 
3 L. Mencacci, «Altopascio nella letteratura», 
en L'ospitalita in Altopascio. Storia e fttnzioni di un 
grande centro ospitaliero. Il cibo, la medicina e il 
controllo della strada (Altopascio: C. Cherubini, 
1996), pp. 211-15. 

4 Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione 
europea nella Toscana medioevale .. . op. cit., 
pp . 331-42. 
5 G. Lamí, «Hodoeporici Charitonis et Hippophili 
pars IV», Deliciae Emditorum, vol. 15:15 (Florencia: 
Viviani, 1736), pp. 1345-6. 
6 Íd., «Dissertazione del dott. Giovanni Lamí relativa 
ai pittori e scultori italiani che forirono da! 1000 al 
1300», en Leonardo da Vinci. Trattato della pittura 
ridotto al/a sua vera lezione (Florencia: ·Giovacchino 
Pagani libraio e !acopo Graziole stampatore, 1792), 
LIII-LXXII. 
7 L. Badalassi, «Lastra con San J acopo», en L' ospitalita 
in Altopascio. Storia e fzmzioni di un grande centro 
ospitaliero. Il cibo, la medicina e il control/o della strada 
... op. cit., pp. 176-8. 
8 M. T. Filieri, «La chiesa di san !acopo (sec. xrr): 
!' arredo presbiteriale e la decorazione di facciata», 
en ibíd., pp. 167-83. G. Lera, «La chiesa dei Cavalieri 
di Altopascio e le sue opere d' arte», Giornale storico 
della Lunigiana e del territorio lucense, 16 (La Spezia: 
1965), pp. 57-64. L. Bertolini Campetti, «Scuola 
di Guglielmo, secolo XII, S. Jacopo, S. Pietro», en 
L. Bertolini Campetti e S. Meloni Trkulja (eds.), Museo 
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Cáliz e Patena de San Xernldo 

25 
Cáliz ele San Xeraldo 
Ca. 1004-1008 
[Catedral de Braga] 
Obradoiro leonés 
Prata repuxada, cicelada, fundida e dourada 
11 x 0 7 ,5 (copa) x 0 7 (base) cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 
+IN N[OMI)NE D[OMI)NI MENENDUS GUNDISALVI 

ET TUDAD[ü]MNASUNM [No nome de Deus, son 
de Menda Gorn;alves e a súa esposa Toda] 

26 
Patena de San Xeraldo 
Ca. 1004-1008 
[Catedral de Braga] 
Obradoiro leonés 
Prata repuxada, cicelada, fundida e dourada 
0 8,5 cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 

O cáliz e a patena, denominados de San Xeraldo, 
son dúas obras de reducidas dimensións . O cáliz 
apóiase sobre unha base chá da que nace o hastil 
decorado con pequenos arcos de ferradura e un 
nó escasamente pronunciado. A copa, de forma 
acampanada, aparece cuberta por un talo 
ondulante que alberga no seu interior tres aguias 
e un león. A patena, que perdeu o seu fondo, 
decórase cunha sinxela orla vexetal 1• 

Destas pezas sabemos con seguridade que 
pertenceron, ou foron mandadas facer, por Don 
Menda Gorn;alves e a súa muller Toda, xa que 
os seus nomes aparecen na inscrición da base do 
cáliz. Don Mendo aparece documentado dende 
o ano 961 e converteuse, tras a marte do seu pai, 
en Conde de Portugal. Marre no año 1008 no 
transcurso dunha incursión normanda na rexión, 
quedando a súa esposa, Toda, a cargo do 
condado ata a súa morte entre 1022 e 10252

• O 
matrimonio gozaba dunha posición privilexiada 
no reino de León. Don Mendo foi o alférez do 
rei Vermudo II ata a súa marte no ano 999 e 
apoiará a coroación do neno Afonso V como rei, 
converténdose no seu rexeme. A partir de aí, 
constátanse estreitas relacións diplomáticas entre 
Don Menda e Abd al-Malik, que substituíu ao 
seu pai Al-Mansur como hajib do califa Hisham 
II en 1002. Abd al-Malik mesmo actuou como 
árbitro na disputa entre o Conde de Castela, 
Sancho García, e Don Mendo pola tutela do 
mozo Afonso V e que se saldou coa vitoria do 
segundo. A citación destes datos históricos 
podería parecer van se o título de Sayf al-Dawla 
[espada da dinastía], que lle fora concedido 
a Abd al-Malik en 1004, non aparecese na 
inscrición dedicatoria dun bote de marfil que 
hoxe tamén se garda no Tesauro da Catedral de 
Braga3

• Sempre se relacionou a chegada desta 
peza a Braga cunha posible doazón de Don 
Menda, que puido adquirila nunha das súas 
incursións en territorio árabe ou, como apunta 
Prado-Vilar, que se obtivese nun intercambio 
de regalos con motivo dalgún acomecemento 
político coma o comentado arbitrio pola custodia 
de Afonso V4

. Segundo o mesmo autor, en mans 
cristiás, o bote e a súa idílica decoración terían 
atopado unha nova función e un novo 
significado, que non sería outro que o de servir 
de luxoso comedor para reliquias ou obxectos 
sagrados. Logo da obtención deste bote, 
seguramente Don Mendo debeu encargar a 
realización do cáliz e a patena coa intención 
de que puidesen ser gardados no seu interior. 
lso explicaría as reducidas dimensións destes, 
estrañas para un uso litúrxico5

, pero perfectas 
para o interior do bote. 
Ademais hai outros elementos de carácter 
~stilístico que apuntan cara a unha relación entre 
as tres pezas. Na decoración do cáliz detéctase 
un interese por parte do artista de imitar 
algunhas das formas que aparecen no bote califal, 
como buscando unha afinidade ornamental entre 
a súa obra e a que a ía comer. De feito, a 
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decoración da copa semella unha 
reinterpretación dos medallóns superiores 
do bote, nos que tamén aparecen animais en 
posturas heráldicas. Ademais, só mediante 
unha inspiración directa se entende unha 
representación tan laica nun vaso sagrado e 
detalles como as grandes follas que morden as 
aves e que tamén aparecen na obra árabe. lso si, 
o autor, aínda que se inspirase nos motivos do 
bote, trasládaos á súa obra cunha linguaxe propia 
das artes figurativas cristiás de ao redor do ano 
1000. A falta de paralelos convincentes na 
ourivaría, pódense rastrexar formas semellantes 
na miniatura do século X do reino de León6 

-para a composición de animais situados en 
círculos pódense ver no folio tapiz da coñecida 
Biblia de León, concluída no ano 920 (f. 3v)7-. 
Nesta mesma obra pódense rastrexar outros 
trazos do estilo do cáliz, como a forte estilización 
destes animais , os seus ollos en forma de gota 
de auga e as formas alveolares que marcan as 
articulacións do león (f. 209v). Así e todo, no 
cáliz percíbese unha discreta tendencia cara ao 
naturalismo, que fai que o poidamos poñer en 
relación coa Biblia de León do ano 960, só 
corema anos anterior ao cáliz. Figuras coqio 
a aguia, símbolo de San Xoán, do frontispicio 
(f. 2r) , aproxímanse ás da copa. Ademais, na 
nosa obra os círculos que enmarcan os animais 
convertéronse xa nun talo vexetal que, malia que 
moi abstracto, tende ao naturalismo, sobre todo 
ao rematar en grandes follas flordelisadas , que 
tamén abundan na decoración marxinal deste 
códice, por exemplo nos remates do «I» do inicio 
do libro da «Xénese» (f. 14v)8

. Todos estes 
paralelismos apuntan a que o cáliz debeuse 
realizar nun obradoiro leonés debedor da 
tradición figurativa hispánica. Podería 
concretarse a súa datación entre o ano 1004, 
no que puido ser adquirido o bote de marfil que 
o cantería, e antes do 1008, cando marre don 
Menda Gon~alves. A súa grande influencia 
na corte leonesa facilitaríalle o acceso aos 
obradoiros de ourivaría do momento onde 
encargar unha obra a xogo co precioso bote 
que viña de adquirir. 
Por outra parte, o seu uso litúrxico paréceme 
incuestionable, xa que a patena encaixa 
perfectamente no cáliz, polo que este puido ser 
utilizado para a reserva do Sacramento, 
empregando o bote árabe como píxide para 
camelos. Unha vez realizado o cáliz e a patena, 
estes puideron ter sido doados xunto co bote á 
lgrexa de Braga, a principal do condado que el 
mesmo e a súa muller gobernaban. Da Costa, 
pola súa parte, supón que o cáliz coa súa patena 
continuaron en mans da familia ata o 27 de xullo 
de 1103 , cando Toda Eitaz doou todos os bens 
que tiña na freguesía de Nogueira á sé de Braga. 
A doazón só menciona bens raíces, pero sería 
natural que houbese tamén mobles, entre os que 
podería estar o devandito cáliz9

. De feito, a Vita 
Sancti Geraldi recolle unha pasaxe na que unha 





matrona, de caste nobre, chamada tamén Toda, 
foi abrigada a casar cun nobre local que quería 
facerse co seu extenso patrimonio. Ela consegue 
fuxir e é acollida en Braga polo arcebispo Xeraldo 
(1096-1108). En agradecemento dooulle ao bispo 
todo o seu patrimonio no lugar «ao que chaman 
Nogueiró». Pero, ademais, o relato engade: 
«Concedeu-lhe, além disso, outras oferendas para 
serem oferecidas no altar da Beata Virgem Maria, 
encomendando-se-lhe perpetuamente a sua caridade 
e a sua orafao»10

• Semella que a Toda dos 
documentos históricos é a mesma que a que se 
menciona na Vita, e que nesta doazón houbo 
tamén algún tipo de bens mobles ofrecidos ao 
altar da Catedral, entre os que se podían atopar 
o bote árabe, o cáliz e a patena, que pertencían á 
súa familia dende xeracións atrás. De confirmarse 
este dato, teríamos unha relación directa entre 
estes obxectos e o arcebispo Xeraldo, o que tería 
dado lugar a que fosen considerados reliquias 
logo da súa morte e conversión en Santo Patrón 
de Braga. 
A fama de santidade de Xeraldo foi inaugurada 
polo aludido texto da Vita Sancti Geraldi 
realizado por Bernaldo, arcediago da .Catedral 
e discípulo seu11

• O interesante deste culto 
local, dende un punto de vista artístico, é a 
posibilidade de que xerase un «tesauro», é dicir, 
unha colección de obxectos preciosos que 
pertenceran ao santo ou que estaban 
directamente ligados a el. Non sería este o único 
caso dun tesauro litúrxico que se crea como 
froito da promoción do culto a un santo. Son 
abondo coñecidos os casos de San Rosendo de 
Celanova ou de San Ramón de Roda de Isábena, 
dos cales conservamos os respectivos enxovais 
formados por obxectos contemporáneos ao 
personaxe e por outros que se foron engadindo 
con posterioridade ás súas canonizacións ou 
translacións das súas reliquias 12

• Eran obxectos 
suntuarios que se mostraban aos fieis nas 
festividades sinaladas como auténticas reliquias 
do santo ou que mesmo eran empregados con 
fins taumatúrxicos. A posibilidade de que este 
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Tesauro de San Xeraldo puidese existir 
despréndese dunha atenta lectura de dous 
inventarios do tesauro da Sé Primacial de Braga 
dos anos 1589 e 1645n. Entre os dous pódense 
rastrexar ata nove obxectos que se relacionan 
directamente co santo e que, ademais, son 
citados no apartado de «Reliquias e Relicarios», 
polo que aínda en época moderna eran 
considerados como tales14

: «tres comtas 
emcastoadas em prata, as quaes forao do 
bemavemturado Sao Giraldo»15

, que poden ser 
algún tipo de pedras preciosas que se engastaran 
en relicarios de prata e que se levaban, segundo 
se desprende do inventario, ás casas dos 
enfermos para sandalos; «Hum calix pequeno 
de prata com sua patena rotta, o qua! foi do 
bemavemturado Sao Giraldo» 16

, sen dúbida o 
cáliz que nos ocupa e a súa patena, que xa en 
1589 estaba rota; «hua caixa ao modo de bucetta 
feitta de prata, em que se goarda este calix, que se 
fez doutro que se achou no moimento»17

, que debe 
ser unha caixa relicario para gardar o cáliz e a 
patena; «Outro calix de prata com sua patena, 
[. .. ] que se deu ao bem avemturado Sao Giraldo»18

; 

«Outro cofre pequeño, dourado, de páo, em que 
está a vestimenta do bemavemturado Sam 
Geraldo, de cetim amarelho, a qual tem sabastros 
de borcatel amtigo lavrado»19

; «Hum elo de f erro 
da cadea do bemaventurado Sam Geraldo, 
emcastoado em pratm>2°; «Hua crus de prata 
rolifaa, que se diz tem reliquias dentro, que hé 
do bemaventurado Sam Geraldo»21

. 

A falta dun estudo en profundidade do actual 
tesauro da Catedral de Braga, de todas as pezas 
descritas nestes inventarios só podemos 
recoñecer con seguridade dúas delas, que son 
o cáliz e a patena que nos ocupan. A tradición 
liga ambos os dous obxectos co santo bracarense 
e o seu culto, seguramente pola admiración que 
debeu suscitar en Braga a súa riqueza e a súa 
antigüidade e que os fixo merecedores de se 
converter en reliquias sagradas do seu santo 
máis venerado: San Xeraldo. 
V.N. 
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Capitel con home entre lianas 
da Catedral de Braga 

27 
Capitel con home entre lianas 
Ca. 1110 
[Catedral de Braga, claustro] 
Granito 
46 x 52,5 x 39 cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 

Capitel [Absidiola sur] 
1100-1110 
Igrexa de San Bartolomeu de 
Reborcláns, Tui; Pontevedra 

Este capitel pertence a unha serie que se 
conserva hoxe en día no claustro da Catedral 
de Braga formando parte das coleccións do 
seu museo. A maioría deles deberon ser 
desmontados do seu lugar orixinal con motivo 
da restauración xeral que sufriu a Catedral no 
ano 1930. Moitos dos capiteis, aínda in situ, 
sufriron danos ao serlles retirada a capa de xeso 
barroca que os cubría e outros foron retirados 
e substituídos por outros totalmente lisos 1

• Unha 
vez rematada a restauración moitos deles 
acabaron no teito do actual claustro, de onde 
pasaron a ser convenientemente expostos no 
interior dos seus entrecoros. 
O presente está decorado por unha liana vexetal, 
formada por tres listeis, que se dispón no cesto 
simetricamente aos dous lados respecto dun eixo 
central imaxinario. As lianas xorden nos ángulos 
inferiores das bocas das respectivas cabezas 
felinas e despréganse cara á parte superior 
rematando en tres pequenas follas, nun caso, e 
na voluta do capitel, no outro. Detrás <leste talo 
vexetal, no centro da cara principal, albíscase 
unha figura humana. A súa cabeza asoma pala 
parte superior e os pés colgan sobre o astrágalo. 
Ten os brazos estendidos para suxeitar 
fortemente dous dos talos que o rodean. Os 
espazos sobrantes están ocupados polos froitos 
<leste talo que semellan piñas ou algún tipo de 
acio mal interpretado polo escultor. 
Tanto este capitel coma moitos dos conservados 
no museo pertencían á catedral románica de 
Braga, que debeu comezarse cara a 1071, 
durante o episcopado de Don Pedro 
(1071-1091). A obra debeu contar con moitos 
apoios económicos e avanzar a bo ritmo, xa que 
en 1089 se produce a solemne consagración do 
seu Altar Maior nunha cerimonia presidida por 
Bernard, arcebispo de Toledo e legado papal, e 
polos bispos sufragáneos de Dume, Mondoñedo, 
Ourense e Tui. Real defende que este proxecto 
era moito máis ambicioso do que sempre se 
pensou e que realmente o que se pretendía era 
realizar unha grande igrexa seguindo o tipo de 
peregrinación que inaugurara unha década antes 
Sainte-Foy de Conques2

• De feito, aprécianse 
grandes similitudes entre ambos os dous 
proxectos, coma o igual número de naves e 
tramos, as capelas extremas do transepto 
embutidas no muro, e unha fachada occidental 
flanqueada por dúas torres que ocupan os 
últimos tramos das colaterais. Asemade, 
detéctanse vacilacións neste proxecto que son 
froito, sen dúbida, da súa concepción tan 
temperá e da existencia dunha forte tradición 
local prerrománica: as naves laterais terían case 

. o mesmo ancho que a central e a absidiola que 
sobrevive no extremo norte aínda ten unha 
planta de ferradura . Coa chegada de Xeraldo 
de Moissac á sé en 1096 a obra debeu continuar 
o mesmo plan establecido. Plan que era moi 
familiar para o prelado de orixe francesa, xa 
que vivira moito tempo en Toulouse, onde se 
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construía a basílica de Saint-Sernin, cun plan 
semellante, pero cunha concepción máis 
avanzada e un desenvolvemento maior. Durante 
a prelatura do seu sucesor Mauricio Burdino 
(1109-1118) un feito interrompeu a marcha das 
obras. Entre 1109 e 1110 as tropas dos condes 
Henrique e Teresa de Portugal entraron pala 
forza na Catedral causando unha gran 
destrución3

. lsto debeu provocar que a partir de 
1118 o arcebispo Don Paio Mendes (1118-1137) 
tivese que proceder á reconstrución case total 
da obra, iso si, cun plan máis modesto que se 
adecuaba mellar á capacidade económica e 
pretensións da sé nese momento. 
Pero, se cadra, o máis interesante <leste 
malogrado primeiro proxecto de catedral 
románica é a intencionalidade política e relixiosa 
de crear un gran centro de peregrinación que 
xustificase a dignidade metropolitana de Braga 
fronte á emerxencia de Compostela. Este 
proxecto quíxose basear nun primeiro momento 
na revalorización dun culto antigo local como 
o de San Martiño de Dume4 e nun segundo 
momento sobre o puxante culto apostólico a 
Santiago5

. Este interese debeu ser coñecido en 
Compostela dende o primeiro momento,. o que 
debeu provocar a desconfianza de Diego 
Xelmírez, que en 1102 se apresurou a marchar 
a Braga para roubar as súas reliquias máis 
importantes, seguramente nun intento de botar 
por terra este plan. 
O outro tema de grande interese, desta vez 
dende o punto de vista artístico, é a formulación 
dun proxecto de envergadura europea que 
coloca a Braga dentro do proceso de definición 
do modelo de igrexa de peregrinación no último 
cuarto do século XI. A chegada desta tipoloxía a 
un lugar -aparentemente tan periférico- como 
Braga non nos debe estrañar, xa que en 1075 se 
iniciara na veciña Compostela outro proxecto de 
catedral de grande envergadura ligado, coma o 
de Braga, ao modelo de Sainte-Foy de Conques. 
Neste contexto programático é no que ternos que 
inserir este capitel que debeu estar situado na 
cabeceira, no transepto ou, como moito, na parte 
máis oriental das naves, onde aínda se conservan 
in situ outras dúas versións <leste tema. O 
programa figurativo ó que pertencen tanto este 
capitel coma outros coetáneos conservados na 
Catedral e. no museo permite datalos no 
episcopado de Xeraldo (1096-1108). O tema 
do home ou os animais atrapados entre lianas 
vexetais pertence ao repertorio da arte dos 
Camiños de Peregrinación. Manuel Castiñeiras 
cita a este propósito parangóns tan convincentes 
coma o das columnas da primitiva Porta Norte 
de Santiago realizadas entre 1101e1111, dous 
capiteis do pórtico de Saint-Beno1t-sur-Loire de 
finais do século XI e un capitel do pórtico de San 
Esteban de Corullón de cara a 11206. 

Por outro lado; o tema dos entrelazados vexetais 
habitados por figuras humanas e animais que 
presenta o capitel formaba parte do repertorio 



de miniaturas do scriptorium do mosteiro de 
Saint-Pierre de Moissac, onde, recordemos, 
Xeraldo fora bibliotecario antes da súa chegada 
á sé de Braga en 1096. O seu nomeamento 
debeu favorecer a penetración destes modelos 
languedocianos tal e como testemuñan dúas 
follas datables cara a 1100 e presididas por 
iniciais miniadas con entrelazados e animais7

, 

hoxe conservadas no Arquivo Distrital de Braga. 
Malia a finura destes modelos, a realización 
deste capitel é dunha factura basta e masiva. 
Os talos vexetais son chans e as follas e froitos 
apenas teñen volume e carnosidade. A figura 
humana está deficientemente proporcionada. 
Priviléxiase polo seu tamaño a cabeza e as mans 
que suxeitan os talos como partes máis 
expresivas do corpo. Os ollos de pupilas 
avultadas son moi característicos deste 
obradoiro, así como o pelo en casquete en liña 
cara atrás que semella unha reinterpretación 
pouco lograda da factura do obradoiro de Jaca. 
Detalles semellantes pódense rastrexar nos 
capiteis de San Bartolomeu de Rebordáns (Tui) 

de cara a 1100-1110. Concretamente, no capitel 
do castigo da luxuria da absidiola sur atopamos 
non só o tema da asociación entre figura animal 
e humana entre lianas vexetais senón o mesmo 
tipo de capitel moi macizo, as formas grasas 
e case relivarias das figuras, os rostros 
inexpresivos e o talo triplo que acaba 
conformando as volutas angulares. Esta relación 
non resulta tan estraña se ternos eri conta que 
ambas as dúas obras puideron compartir un 
mesmo ambiente artístico, debido non só á súa 
proximidade xeográfica, senón tamén a que esta 
igrexa actuou ata 1120 como sé dos bispos de 
Tui , que, lembremos, eran sufragáneos da sé 
de Braga. 
V.N. 

1 G. N. Graf (ed.), Portugal, vol. 1:2 (Madrid: 
Encuentro Ediciones, 1988), p. 224. 
2 M. L. Real, «Ü projecto da Catedral de Braga, 
nos finais do século XI, e as origens do romiinico 
portugues», IX Centenário da Dedicarao da Sé de Braga. 

Congreso Internacional, vol. 1 (Braga: Universidad 
Católica Portuguesa, 1990), pp. 435-512. 
3 R. de Azevedo (ed.), Documentos Medievais 
Portugueses, Documentos Régios, vol. 1:3 (Lisboa: 
Academia Portuguesa de História, 1962), pp. 564-7 , 
doc. 22. 
4 M. Castiñeiras, «La cultura figurativa Románica 
en el Noroeste peninsular y sus conexiones europeas 
(1050-1110). El caso de Braga», en Il Congreso 
Internacional Portugal: encruzilhada de culturas, artes 
e sensibilidades (Coímbra: Associa~ao portuguesa 
de Historiadores da Arte, 2005), pp. 578-9. 
5 A. J. Costa, «Quem trouxe de J erusalém para a 
Península a cabe~a de Santiago?», Diario do Minho, 
(Braga: 1960). S. Moraleja, «Busto relicario de Santiago 
el Menor», en Santiago, Camino de Europa. Culto y 
cultura en la peregrinación a Compostela (Santiago 
de Compostela: Xunta de Galiéia, 1993), pp. 345-6, 
cat. 65. 
6 «La cultura figurativa Románica en el Noroeste 
peninsular y sus conexiones europeas (1050-1110). 
El caso de Braga» ... op. cit. , p. 584. 
7 A. J. da Costa, «A Biblioteca e o tesauro da Sé de 
Braga nos séculas XV a XVIII», Theologica, 18 (Braga: 
1985), pp. 278-9, figs. 40-1. 
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LTA DUN XENIO 



Tombo A da Catedral de Santiago 
de Compostela 

28 
Tambo A 
Ca. 1129-1134 
Manuscrito (minúscula carolinxia, 
capitais iluminadas) 
47,5 x 35 ,5 cms, 71 ff. 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Páxina 373: CF 34, folio lv 

Malia os diferentes sistemas na organización de 
textos e imaxes que adoitan amosar, os rexistros 
documentais ricamente iluminados -como é o 
Tambo A- poderían incluírse dentro do xénero 
historiográfico, posto que comparten coas gestae 
e coas chronicae un mesmo obxectivo: darlle 
forma ao pasado para determinar respostas 
futuras. O cartulario ilustrado, un códice sempre 
luxoso, inclúe a copia de documentos orixinais, 
ou as copias ou falsificacións doutros anteriores 
que, trasladados a un novo formato, conforman 
un novo discurso. Este tivo que ser o caso do máis 
antigo cartulario ilustrado en Compostela, o 
núcleo inicial do coñecido como Tambo A, 
que comprende os folios 1--41 dun volume que 
recibiu sucesivas adicións ata 1254, data do 
último dos documentos asentados ne!. Malia que 
a criticable restauración das miniaturas realizada 
a finais da década dos setenta do século XX 

dificulta o seu estudo estilístico, outros datos 
que ofrecen o texto e a decoración da obra 
permítennos supoñer que este núcleo inicial foi 
realizado entre 1129 e 1234, probablemente a 
instancias do tesoureiro Bernaldo, sendo un 
proxecto impulsado, en última instancia, polo 
ambicioso arcebispo Diego Xelmírez. Concibido 
como unha obra cerrada, non se corresponde con 
ningún dos cinco libros que, segundo o colofón 
que foi copiado no folio lr a modo de limiar, 
constituían o plan inicial do arquiveiro e 
tesoureiro: o cartulario estaría constituído por 
cinco libros que recollerían os testamentos reais, 
os outorgados por nobres - consules- , os 
<loados polos arcebispos e bispos, os regalados 
por persoas de menor condición, e por último, 
os concedidos polos que estaban ao servizo da 
igrexa compostelá. No entamo, e posiblemente 
debido á caída en desgraza de Bernaldo logo de 
ascender á chancelaría rexia, a estrutura do 
cartulario compostelán conformouse dun xeito 
moi diferente, barallando unha serie de esquemas 
nos que a sucesión temporal quedou suxeita á 
forma dun stemma, dun patrón xenealóxico, 
estrutura que se enmarcou entre unha primeira 
e unha última dobres páxinas ilustradas do 
códice que, en cambio, en termos estritamente 
temporais, cabería cualificar de acrónicas. 
Así, no primeiro dobre folio (ff. 1 v, 2r), as efixies 
de Afonso II (791-842), Ordoño I (850-866) e 
Afonso III (866-910) terman nas súas mans das 
ramas floridas que simbolizaban os predios nas 
cerimonias de doazón territorial -neste caso, o 
chamado «xiro de Santiago», é dicir, o circuíto de 
tres e seis millas arredor do sepulcro apostólico-, 
doazóns trasladadas aos pés das efixies dos 
outorgantes, textos todos eles encabezados con 
. ricas iniciais decoradas e, agás un, corroborados 
por unha copia dos correspondentes signa regum. 
A imaxe mental do xiro arredor do sepulcro 
puido determinar a disposición destas figurae 
repartidas, se se traduce unha fórmula figurativa 
tridimensional á estrita bidimensionalidade do 
códice, in circuitu arredor da única escena 
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narrativa da dobre páxina: a do descubrimento 
do sepulcro do Apóstolo, imaxe que retrotrae o 
discurso mitificado das orixes da sé compostelá 
ao século IX, a pesar de que o traslado da sé de 
Iría a Compostela non se documenta realmente 
ata finais do século XI. Esta primeira dobre 
páxina establecía, daquela, unha sorte de discurso 
acrónico, fundindo tempos pasados nun único 
conxunto de rexia celebración ad locum Beati 
Jacobi. 
Coa excepción desta primeira dobre páxina 
e da última dobre páxina ilustrada (ff. 38v-39r), 
que semella froito dun cambio de plans que se 
pode datar aproximadamente en 1134, o núcleo 
inicial do Tambo A presenta os asentos das 
doazóns á Igrexa de Santiago, precedidos 
pola ymagines dos reís, raíñas e infantas que as 
outorgaron. O tipo de ilustración, o da efixie 
sedente de grande aparato, ensaiárase antes nas 
grandes crónicas alemás, de xeito que, xa nesta 
época, a fronteira entre gesta e registra se 
mostraba moi dúctil. Pero as ymagines ou/igurae 
non se presentan no códice como unha galería de 
retratos, un concepto aínda ausente no imaxinario 
daquel tempo, senón que tanto a súa distribución 
coma as súas desiguais dimensións permÍ!_en 
deducir que responden a un sistema 
perfectamente org~nizado, que pivota derredor 
dun centro formado pola documentación e as 
efixies de Raimundo de Borgoña e a raíña Urraca. 
Así, tras a primeira dobre páxina, nos folios 3 a 4v 
cópianse, por orde cronolóxica, documentos 
outorgados por Afonso III, e logo sucédense as 
efixies de Ordoño II (914-924) (f. 5v), Froila II 
(924-925) (f. llr), Ramiro II (931-951) (f. 12r), 
Ordoño III (951-956) (f. 13v), Sancho I 
(956-966) (f. 16r), Vermudo II (981-999) (f. 17r), 
Afonso V (999-1028) (f. 20v), Vermudo III 
(1028-1037) (f. 24r) , Fernando I (1037-1065) 
(f. 25v), e Afonso VI (1072-1109) (f. 26v) , 
encabezando o grupo de testamentos outorgados 
por cada un deles. 
A segunda parte do núcleo inicial comeza no folio 
28v coa efixie de Raimundo de Borgoña (t1107) 
e prosegue coa da raíña Urraca (1109-1126) 
(f. 3 lr), para deixar paso ás dunha serie de 
infantas e raíñas viúvas, Deo votae, dispostas 
nunha curiosa orde cronolóxica; infantas e raíñas 
viúvas que outorgáron importantes doazóns como 
señoras de San Paio, como cabezas do Infantado. 
Ás filias de Fernando I e tías da raíña Urraca, as 
infantas Urraca (tllOl) (f. 33r), e Elvira (tl099) 
(f. 34v), séguenlles a raíña Elvira (tlOl 7), viúva 
de Vermudo II (f. 35v), que aparece na imaxe que 
encabeza unha doazón datada en 1001; a raíña 
Ximena de Navarra, sogra de Afonso V, que 
outorga unha concesión en 1028 (f. 37v); Tareixa, 
filia de Vermudo II (f. 38r), que o fai en 1028; e, 
xa na última dobre páxina ilustrada -folio 38v-, 
a mesma infanta e a súa irmá Sancha encabezan 
unha concesión.de 1030. Cubertas as súas cabezas 
con toucas e, en ocasións, termando dun libro nas 
mans, caracterízanas na súa condición de Deo 



votae, de xeito que actúan como representantes 
dunha institución de poder feminino, o 
Infantado, fronte ao Regnum, personificado na 
serie de monarcas que ocupan os folios anteriores. 
Na raíña Urraca, a personaxe arredor da cal 
pivota a estrutura do códice, Regnum e 
Infantaticum uníronse ocasionalmente nunha 
mesma persoa, para separárense á súa morte, 
herdando Sancha o señorío de San Paio e o reino 
Afonso VII, o principal destinatario para quen 
foi pensado o códice, que aparece na efixie que 
pecha a serie no folio 39v. O núcleo inicial do 
Tambo A organizouse, entón, seguindo un 
stemma xenealóxico, mais a xenealoxía que se 
presenta nel é unha xenealoxía institucional e non 
carnal, que pretende a estreita relación de 
Regnum e Infantaticum coa sé xacobea. Non hai 
dúbida de que Xelmírez, logo de conseguir de 
Afonso VII o dereito de chancelaría, capelanía 
e cemiterio rexios, pretendía, dalgún xeito, 
usurparlle ao leonés señorío de San Paio as súas 
prerrogativas sobre a intercesión dos devanceiros 
dos monarcas defuntos. 
A imaxe mental do stemma xenealóxico puido 
estimular a imaxinación de quen dispuxo textos 
e imaxes no códice. Era un dos esquemas 
comunmente usados daquela nas construcións 
temporais, sancionado, ademais, por un modelo 
bíblico. De feito, as xenealoxías bíblicas 
adoitaban incluírse, por exemplo, entre as 
ilustracións dos Beatos, e o prestixioso modelo 
invadiu tamén as crónicas, outro xénero que, por 
certo, gozaba tamén de ilustres antepasados na 
Biblia. Como testemuños <leste proceso poden 
presentarse as ilustracións de sucesivas versións 
da Crónica de Frutolf de Michelsburg e 
Ekkehardt de Aura. Sirva de exemplo o folio 81v 
do Manuscrito de Berlín 1, decorado coa árbore 
dos emperadores sálicos: o entronizado 
emperador Conrado II (1027-1039) sostén un 
medallón co busto de Enrique III (1039-1056), 
do que parten cara abaixo outros catro medallóns 
coas efixies dos seus descendentes, entre os que 
destacan, polos seus atributos, os emperadores 
Henrique IV (1056-1106) e Henrique V 
(1106- 1125). 
O diagrama dunha xenealoxía institucional dobre 
que se recoñece na composición do núcleo inicial 
de Tambo A, estaba flanqueado, como se indicou, 
polas correspondentes dobres páxinas ilustradas 
que presentaban un carácter acrónico. Así, a 
última dobre páxina ilustrada (f.38v-39r), cun 
deseño que responde ao cambio de circunstancias 
históricas entre 1129, cando se ideou o proxecto, 
e 1134, data en que debeu de rematar, convoca 
a distintas personaxes de épocas distintas 
-as infantas Sancha e Tareixa, cun testamento 
outorgado no 1030; o rei Pedro de Aragón 
(1094-1104) e o Conde de Portugal, Enrique de 
Borgoña (t1114), cuñado da raíña Urraca e tío de 
Afonso VII-. Pero, ao meu xuízo, estas efixies e 
os seus correspondentes diplomas compoñen un 
crebacabezas que pretende simbolizar o conxunto 

das institucións que cada un dos persoeiros 
efixiados representan -o Infantado, o Condado 
de Portugal e o Reino de Aragón-, composición 
que se podería entender como un ideario político 
de alianza entre Compostela e o novo monarca, 
Afonso VII. Con este programa de intencións, 
Compostela debía lograr as prerrogativas do 
Infantado, e o monarca, co auxilio do Apóstolo, 
afianzar os seus dominios en totius Hispaniae: en 
1134, Afonso Enríquez, o filio do conde 
Henrique de Portugal, malia os seus afáns 
independentistas, acababa de prometerlle 
fidelidade e vasalaxe ao emperador; e tras a morte 
de Afonso o Batallador (1073-1134), Aragón 
sufriu unha profunda crise, de maneira que 
Afonso VII aproveitou para dirixir as súas 
ambicións cara ao Leste. A sucesión cronolóxica 
non era un factor relevante na ordenación desta 
dobre páxina. Tampouco o era o tempo pasado. 
As personaxes pretéritas combínanse nela, en 
realidade, para invocar un venturoso futuro . 
Rocío Sánchez (R. S.) 

1 Staatsbibliothek: Ekkehard Uraugiensis, Chronica 
[Ms Lat 295]. 
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Códice Calixtino 

29 
Codex Calixtinus [Líber Sancti Jacobz] 
Ca. 1137-1140, 1173 
[Catedral de Santiago de Compostela, Scriptorium] 
Pergameo (minúscula carolinxia, capitais 
iluminadas) 
29 x 21 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Páxina 375: CF 14,/olios 3v-4r, detalle 

O manuscrito máis antigo do Codex Calixtinus, 
coñecido tamén como Liber Sancti Jacobi, ou -tal 
e como apar.ece..no.folio inicial- simplemente 
'éóm'ó Jadobus, atópase custodiado no Arquivo da 
Catedral de Santiago de Compostela, e o máis 
probable é que se concibise en Santiago ao longo 
de varias etapas, comezando na época de Diego 
Xelmírez, ao redor de 1137-1140. O texto 
divídese en cinco Libros, que se completan con 
documentos, milagres, cánticos e con varios 
engadidos a cada un dos libros. O Libro I 
constitúe a liturxia -texto e música- para a 
Misa e o Oficio das festividades de Santiago 
(25 de xullo e 30 de decembro). A meirande 
parte deste libro atribúeselle ao papa Calisto II e 
contén sermóns e cánticos de Beda o Venerable, 
Fulbert de Chartres e outros autores. Existe un 
engadido de media folla (f. 128) que contén os 
textos e a música para a festa da Translación 
(3 de outubro). O Libro II detalla os 22 Milagres 
de Santiago, o último con data de 1135. 
O Libro III relata o traslado do Apóstolo dende 
Terra Santa ata Santiago de Compostela. O Libro 
IV refire a campaña de Carlomagno en España 
e atribúeselle a Turpín, Arcebispo de Reims. 
En 1619, este Libro sepárase do manuscrito 
-pasando a constituír un volume á parte-
e modifícase a súa inscrición inicial. En 1966 
agrégase de novo e restáuranse as imaxes 
<lanadas de Carlomagno. O Libro V está formado 
pola «Guía do peregrino», e atribúeselle en parte 
a Calisto II e ao seu chanceler, Aymeric Picaud. 
Os engadidos inclúen cancións notadas 
atribuídas a varios autores, entre os que se atopa 
Aimericus Picaudus -ou Picandus- de 
Parthenay, autor do himno Ad honorem regis 
summi ... que contén os milagres de 1139, 1168 e 
1190, fragmentos litúrxicos en latín e grego, unha 
bula atribuída, falsamente, ao papa Inocencia II, 
e outros milagres sen data. 
A primeira etapa engloba os libros I e II -agás o 
f. 128- e a meirande parte dos libros III, IV e V. 
O máis probable é que se concibise ao longo da 
vida das persoas a quen vai dirixido o prólogo do 
Libro I: o mosteiro de Cluny -onde Pedro o 
Venerable foi abade de 1122 a 1157-, Diego 
Xelmírez -falecido o 6 de abril de 1140-, e 
Guillerme, Patriarca de Xerusalén (1130-1145). 
Outros períodos para a datación veñen suxeridos 
polo último milagre .do Libro II, que tivo lugar 
en 1135, pola mención a xefes almorábides 
concretos, ao ídolo de Cádiz -derribado en 
1145- e aos fondos para a construción de Saint
Denis (ca. 1137-1140) no Libro IV; así mesmo, 
cítanse as martes dos reis Henrique I de 
Inglaterra (1135) e Luís VI de Francia (1137) no 

. Libro V. Estes feítos indican que a primeira 
etapa se desenvolveu entre 1137 e 1140. 
Tanto a caligrafía como a decoración de capitais 
iluminadas, as iniciais floreadas e historiadas 
-retratos de Santiago, Calisto II e o arcebispo 
Turpín-, e as miniaturas de Carlomagno 
-restauradas incorrectamente en 1966- e dos 
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seus guerreiros ao principio do Libro IV, 
constitúen o traballo dun ou máis artesáns 
procedentes do norte ou oeste de Francia, que 
posiblemente traballaban en Santiago. Sen 
dúbida, as últimas fases foron realizadas en 
Santiago por escribas e ilustradores locais, que 
-se cadra por mor da visita de Arnaldo do 
Monte, de Ripoll, en 1173- comezan a . 
reproducir a segunda copia. Nos séculas XIII e XIV 

engádense pasaxes ao Libro IV. Os engadidos 
que seguen ao Libro V datan de mediados do 
século XIII, foron escritos por varios copistas, e a 
parte musical presenta unhas iniciais iluminadas 
semellantes ás da primeira etapa. Crese que foi 
Aymeric Picaud de Parthenay -autor dun dos 
himnos- o responsable da agrupación dos 
textos, aínda que o máis probable é que quen 
compilou os Libros I, II, III e V fose Rainerius de 
Pistoia, mestre en Santiago, quen tamén levou a 
cabo un importante papel na realización da 
Historia Compostellana, encargada polo arcebispo 
Diego Xelmírez, mais conservada unicamente en 
copias posteriores. O Libro IV circulou de forma 
independente ao resto, pero é posible que o 
manuscrito de Santiago sexa tamén o máis antigo. 
Jacobus complementa a Historia Composf.!llana no 
sentido de que enmarca o culto ao Apóstolo nun 
contexto cultural franco-hispano máis amplo, tal 
e como se observa nos libros IV e V: no famoso 
relato do «Pseudo-Turpin» acerca das campañas 
de Carlomagno en España -que comeza coa 
aparición de Santiago a Carlomagno e culmina 
coa Batalla de Roncesvalles-, e tamén nas 
descricións dos camiños de peregrinación que 
atravesan Francia cara a Santiago e que aparecen 
no Libro V. 
Alisan Stones (A. S.) 
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Códice Calixtino Vaticano 

30 
Codex Calixtinus Vaticano 
Ca. 1325-1350 
[Catedral de Santiago de Compostela, Scriptorium] 
Pergameo (minúscula carolinxia, capitais 
iluminadas) 
37,5 x 26 cms 
Biblioteca Apostolica Vaticana: Archivio 
di San Pietro, Cidade do Vaticano 

Páxina 377: Ms C 128, folio lr 

Das tres copias do Codex Calixtinus realizadas no 
século XIV, esta é amáis fiel ao modelo do século XII 

(ACS-Arquivo da Catedral de Santiago, Ms 1), 
e trátase, posiblemente, dunha copia directa 
deste. Existe unha segunda copia de menor 
tamaño, Additional (Ms 12213), custodiada na 
British Library de Londres, que tamén constitúe 
unha copia directa do Ms 1, mais en formato 
reducido e cun nivel de ilustración inferior. 
A copia de Londres foi ilustrada polo artista 
responsable das miniaturas do cartulario 
Tambo B, feíto en Santiago cara a 1326. A terceira 
copia -Salamanca, Bibl. Univ. 2631-, deriva 
doutro exemplar, malla que contén unha imaxe de 
Santiago Matamouros semellante á do Tambo B. 
É posible que as tres copias sexan froito do 
esforzo do arcebispo Berenguel de Landoira 
(1317-1330), antigo gran mestre dos 
dominicanos, por loitar contra os herexes na súa 
provincia. 
Todas as copias do Codex Calixtinus difiren 
en formato e nivel de ilustración. Na copia de 
Londres non aparece a capital co retrato de 
Calisto II -que se substitúe por unha capital 
decorada a man-, faltan a páxina dos guerreiros 
e o retrato de Turpin, os cánticos que seguen 
ao Libro V copiáronse sen música, e omitíronse 
moitos dos demais engadidos. A copia de 
Salamanca ten un formato moito maior que as 
demais copias, omite o título Jacobus e todos os 
engadidos que seguen ao Libro V e os temas das 
ilustracións difiren de forma significativa dos do 
manuscrito de Santiago e a copia de Londres. 
No Libro I aparecen espazos para a música. 
A copia do Vaticano, por outra banda, constitúe 
unha reprodución fiable realizada directamente a 
partir da copia de Santiago. Os espazos deixados 
no Libro I para a notación musical nunca se 
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chegaron a encher. Ao artista do século XIV 

responsable desta copia preocupáballe en 
especial reflectir as diferenzas estilísticas entre 
as capitais orladas do modelo, e substituíu as 
enormes iniciais iluminadas que abren os libros I, 
II, III e V. Tanto o manuscrito do Vaticano 
como a copia de Londres conservan a colocación 
orixinal da imaxe do Soño de Carlomagn_o, 
mentres que no manuscrito de Santiago de 
Compostela esta imaxe foi restaurada, de 
maneira incorrecta, en 1966. Do mesmo xeito, 
a inscrición inicial do Libro IV -que aparece 
modificada na copia de Santiago, ao terse 
separado o Libro IV, en 1619, para pasar a 
formar un manuscrito á parte-, consérvase 
no manuscrito do Vaticano -falta a páxina 
correspondente na copia de Londres-. O 
manuscrito de Salamanca contén as tres escenas, 
aínda que as agrupa nunha única miniatura que 
ocupa unha páxina completa, mentres que o 
principio do Libro IV aparece sinalado por unha 
imaxe das almas dos mortos de Roncesvalles 
elevándose cara ao ceo, e non co retrato de 
Turpín. O manuscrito do Vaticano contén os 
engadidos que seguen ao Libro V no manuscrito 
de Santiago, con espazos para a notación musical 
que nunca se chegaron a encher. A historia 
posterior do manuscrito do Vaticano é incerta. 
Sábese que aparece nos catálogos inéditos de 
1598 e 1603, entre unha lista de manuscritos 
legados polo cardeal Giordano Orsini falecido en 
1438, á Basílica de San Pedro. O roáis probable 
é que o tivese adquirido en España cando foi 
enviado como legado papal para negociar co 
«antipapa» Benedicto XIII, Pedro de Luna, 
propietario pola súa parte do manuscrito 
Additional de Londres. 
A. S. 
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Historia Compostellana de Salamanca 

31 
Historia Compostellana 
Ca. 1200-1250 
[Catedral de Santiago Santiago de Compostela] 
Pergameo (minúscula carolinxia, capitais 
iluminadas) 
32,5 x 22 cms 
USAL-Universidad de Salamanca, Biblioteca 
General Histórica, Salamanca 

Páxinas 379, 381: Ms 2658, folios 14r e 69r 
Páxina 380: Folio 691~ detalle 

Este códice da Biblioteca Xeral Histórica 
da Universidade de Salamanca transmitiunos 
a versión máis antiga da chamada Historia 
Compostellana, un texto concibido, en principio, 
como un registrum da igrexa compostelá 
e que se acabou convertendo, por mor dos 
acontecementos, nunha autentica xesta do 
arcebispo Xelmírez 1

• Xa no prefacio da obra, 
déixase claro que se executa por iniciativa do 
propio Xelmírez. O seu interese persoal por 
facer perdurar a memoria das súas xestas fixo 
que se encargase a súa redacción a 
personalidades do seu círculo de confianza. 
Muño Afonso, tesoureiro da igrexa de Santiago, 
iniciou cara a 1107 -ou 1109-, un registrum 
no que se transcriben documentos de grande 
importancia para a sé, unidos por pequenas 
pasaxes narrativas. A obra foi continuada polo 
mestrescola Xeraldo, que orienta a obra cara á 
xesta de potenciar o compoñente narrativo e 
propagandístico en detrimento do documental2. 
O cóengo Pedro Marcio rematará a obra, unha 
vez morto Xelmírez, durante o episcopado do 
seu sucesor Pedro Elías (1143-1149)3

. Estes 
autores preséntannos no seu texto unha imaxe 
do prelado que, malia o tendencioso da obra, 
non deixa de ter certas doses de realismo. 
Entre os relatos das súas fazañas políticas 
e dos privilexios conseguidos para a igrexa 
compostelá, atópanse dúas constantes que quero 
salientar polo seu elevado interese dende o 
punto de vista artístico. Unha é a importancia 
que selles dá no texto ás obras públicas 
promovidas directamente por Xelmírez 
-a construción da Catedral, reconstrución de 
innumerables igrexas e cenobios, a traída de 
augas á cidade de Santiago, construción de 
castelos ... - que lle gañan apelativos coma 
o de «sapiens architectus» 4 ou «operarius fidelis»5 

cando se describe a súa actividade. A outra 
constante é a destacada por Filgueira como 
«a obsesión polo ouro», que interesa non só na 
súa faceta diñeiraria senón como elemento de 
base para a realización de suntuosas obras de 
ourivaría, coma o enxoval co que decorou o 
Altar Maior da basílica6• 

A obra cumpriu o obxectivo marcado ao comezo 
do Libro I de facer perdurar a memoria das 
fazañas de Diego Xelmírez para que servise de 
experiencia ás xeracións vindeiras. De feito ,' 
conservamos polo menos dezaoito copias do 
texto, das cales a que presentamos é a máis 
antiga. Todo apunta a que foi realizada no 
scriptorium da Catedral na primeira metade do 
século XIII. Por unha banda, a nómina arcebispal 
que encabeza o códice, e que termina en 
Bernaldo II (1224-1237), permítenos deducir 
que foi realizado durante o seu mandato. Por 
outro, razóns estilísticas tamén apuntan cara á 
mesma cronoloxía. Tanto na miniatura que orna 
o folio 14r coma nas iniciais decoradas que 
marcan o principio dos libros II e III aprécianse 
importantes conexións coa miniatura francesa da 
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época de Luís VIII (1223-1226) e do seu sucesor 
San Luís (1226-1270), cuxo influxo empezaba ' 
a notarse daquela en Galicia7

• Concretamente, 
destacouse o paralelismo do códice compostelán 
cunha das obras mestras da miniatura gótica 
francesa deste período: o denominado Salterio 
de dona Branca de Castela, realizado en París 
cara a 1223 8. Características coma a utilización 
sistemática dos fondos de ouro, o 
desenvolvemento das letras capitais que 
empezan a ocupar as marxes do texto, as 
arquitecturas que enmarcan as escenas 
narrativas, e incluso os mesmos tipos 
fisionómicos nos rostros, coa mesma melena 
curta, pódense atopar en ambas as obras, aínda 
que cunha menor calidade no caso da Historia 
Compostellana. Aínda así, trátase dunha obra 
concibida cun carácter moi luxoso, o cal se 
manifesta, non só no coidado co que están 
realizadas as capitais, senón na utilización do 
ouro tanto nestas coma na única miniatura 
historiada que a ilustra. 
Nela represéntase o descubrimento do sepulcro 
do Apóstolo polo bispo T eodomiro de Iría. 
Insírese no folio 14r, precisamente no limiar, 
onde o autor fai constar que Xelmírez ordenou 
facer este registrum «dende as orixes desta sé 
apostólica». A creación desta iconografía pode 
atribuírse sen reservas á época de Diego 
Xelmírez xa que, malia que non conservamos 
o arquetipo da Historia Compostellana, que 
debeu contar coa mesma representación, esta foi 
copiada no folio 1 v do cartulario coñecido como 
Tambo A, realizado a partir do ano 1129, tamén 
baixo os seus auspicios9

• Nel, a escena discorre 
baixo unha arquitectura que, ademais de 
enmarcala, suxire o interior do túmulo funerario 
do Apóstolo. Teodomiro, á esquerda, sinala 
as tumbas de Santiago e os seus dous discípulos 
nun claro xesto de certificación. A sanción divina 
á descuberta vén de parte dun anxo que repite 
o aceno de sinalar a tumba central mentres a 
incensa, coma se dun acólito do cortexo do 
bispo se tratase. O miniaturista do códice 
de Salamanca mantense fiél a esta iconografía, 
fixada máis dun século antes, aínda que se 
produciu unha «actualización» da imaxe que 
reside, sobre todo, nos atributos episcopais de 
Teodomiro. Estes son o luxoso Palio que porta e 
cuxo uso fora concedido, lembremos, a Xelmírez 
no ano 1105 como paso previo á súa elevación 
ao rango arcebispal, e o báculo en tau cuxa 
utilización polos arcebispos composteláns só se 
documenta dende a época de Pedro Suárez de 
Deza (1173-1206) como elemento diferenciador 
con respecto ás outras sés e como un signo de 
afirmación apostólica10

• 

V.N. 
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1 M. C. Díaz y Díaz, «Historia Compostelana», en 
Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura en la 
peregrinación a Compostela (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galícía, 1993), p. 254, cat. 7. 
2 B. F. Reilly, «The Historia Compostelana: The genesís 
and composítion of a twelfth-century Spanish "gesta"», 
Speculum, 44 (Cambridge: 1969), pp. 78-85. Historia 
Compostellana. Co1pus Christianorum Continuatio 
Mediaevalis, ed. E. Falque Rey (Turnhout: Brepols 
Publishers, 1988), pp. 9- 32. Véxase en Historia 
Compostelana, trad. E. Falque Rey, II, 67 (Madrid: 
Akal, 1994), pp. 11-3. 
3 F. López Alsina, La ciudad de Santiago de Compostela 
en la alta Edad Media (Santiago de Compostela: 
Concello de Santiago de Compostela, 1988), pp. 51-5. 
4 «Destrvctione veterís ecclesie et de choro nove ecclesíe», 
en Historia Compostellana. Corpus Christianorum 
Continuatio Mediaevalis ... op. cit. , I, 78, p. 121. 
5 «De condvctv aqqvarvm qve proflwnt ante orticvum 
ecclessíe beatí jacobi», ibídem, II, 54, p. 326. 
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6
]. Filgueíra Valverde, «Gelmírez, constructor», en 

Historias de Compostela (Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia, 1982), pp. 23-59. 
7 A. Sícart, Pintura medieval: la miniatura (Santiago 
de Compostela: Fundación Sánchez Cantón, 1981), 
pp. 98-100. 
8 H. Martín, La miniature franraise du XIIf au XV' siecle 
(París: Líbrairíe Natíonale d'Art et d'Histoíre, 1923), 
pp. 3- 8. 
9 S. Moraleja, «La miniatura en los Tumbos A y B», 
en M. C. Díaz y Díaz, F . López Alsína e S. Moraleja, 
Los Tumbos de Compostela (Madrid: Edilan, 1985), 
pp. 43- 62. 
w Ídem, «El patronazgo artístico del arzobispo 
Gelmírez (1100-1140): su reflejo en la obra e imagen 
de Santiago», en L. Gaí, (ed.), Pistoia e il Cammino 
di Santiago. Una dimensione europea ne/la Toscana 
medioevale (Perugía: Centro Italiano dí Studí 
Compostellaní, 1987), pp. 245-72. 
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Doazón de Afonso Reimúndez 
a Munio Pérez 

32 
Doazón ele Afonso Reimúnclez a Munio Pérez, 
chamado Tacan, do mosteiro ele San Xurxo ele 
Coclesecla, co seu cauto, yantares e a sétima parte 
da herclacle da vila Felgaria, entre outros, con 
confirmación e rúbrica do arcebispo Diego 
Xelmírez 
31 de maio de 1124 
Pergameo 
44 x 64 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 

Documento en pergameo que recolle a doazón 
realizada por Afonso Reimúndez, futuro 
Afonso VII o Emperador, do mosteiro e cauto 
de San Xurxo de Augas Santas, ou de Codeseda 
(A Estrada, Pontevedra), a Munio Pérez, 
chamado «Tacan» ou «Takon», así como 
diversas propiedades e dereitos de cobramento. 
O texto iníciase cun «l» capital decorado que dá 
comezo á invocación textual, en tinta negra, igual 
có resto do escrito. O carpo do documento, onde 
se realiza a actio, vai seguido por un escatocolo 
que contén diversas sinaturas de confirmadores, 
integrados principalmente por varios condes, 
nobres e relixiosos. Os anteditos outorgamentos 
organízanse no que poderiamos considerar catro 
columnas, e algúns confirmadores incorporan 
vistosas rúbricas persoais, iniciadas pala do 
Rex Aclefonsus. O documento está elaborado, 
materialmente, por Martín, notario rexio, que 
rubrica coa fórmula Martinus regís notarius 
scripsit. 
O texto redáctase en letra carolinxia, con cerros 
xiros de visigótica tardía, e é encabezado cunha 
nota posterior, en letra humanística, que resume 
o seu contido; probablemente se trate dunha 
anotación de arredor do século XVIII. 

O soporte atópase en bo estado de conservación, 
agás por tres pequenos ocas de rotura provocados 
pala dobra en forma de carta que tivo o 
documento na súa orixe, pero que non impiden 
de xeito ningún a lectura. 
Antes das columnas de confirmadores, e nunha 
situación destacada, atopamos a sinacura de 
Diego Xelmírez, xa Arcebispo de Compostela; 
a fórmula concreta que se le é <<Diclacus Dei gratia 
Compostellane seclis archiepiscopus et Sancte 
Romane Ecclesie legatus, hoc scriptum proprio 
robore con/». A intitulación do prelado explícase 
polo feíto de que neste momento Diego Xelmírez 
atopábase no apoxeo da súa influencia. Co papa 
Calisto II na sé pontificia, a colaboración con 
Compostela e nomeadamente con Xelmírez foi 
total, de xeito que en 1120 se concede a calidade 
metropolitana temporal sobre a provincia de 
Mérida, que se fai definitiva neste mesmo ano 
de 1124, e Diego foi nomeado ademais legado 
pontificio na Península. 
A esta fórmula acompaña un signo destacado: 
unha rota con cruz, moi similar ás rotas 
pontificias, e unha lenda no seu interior, «Verbo 
Domini celi/irmati sunt>>, que se corresponde coa 
cita bíblica Psal. 32, 6; esta mesma fraseé a que 
constituía o lema empregado polo papa Urbano II 
na súa rota. Todas estas similitudes non 
constitúen unha casualidade: mantiña Diego 
XeL11írez a concepción dunha lgrexa de Santiago 
dalgún xeito equiparable á Igrexa de Roma, 
a~1bas as dúas apostólicas, de aí que os símbolos, 
tradución e materialización das formulacións 
políticas, evoquen a sé papal. 
A doazón faina Aclefonsus Raymunclus, intitulado 
rex Hyspanie, aínda non imperator, e o 
beneficiario é Munio Pérez, chamado «Tacan», 
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en calidade de pagamento polos seus servizos ao 
monarca. Este era un membro da nobreza que 
fara nomeado cabaleiro en Compostela onda o 
propio Afonso1

• Así, seguramente, esta doazón 
estaría motivada pala amizade persoal do 
monarca co propio Munio e polo apoio que lle 
tería prestado. 
O documento non posúe data tópica, malia que 
debeu de ser outorgado dende Castela, xa que 
Afonso realizou unha viaxe a Santiago de 
Compostela a primeiros do ano 1124 pero en 
abril atopábase xa en Toledo2

• 

Os espazos obxecto da doazón son moi diversos. 
Por unha banda dóaselle o mosteiro de San 
Xurxo de Augas Santas, tamén chamado de 
Codeseda, co seu cauto «per suos anticos 
terminas», así como o espazo do mosteiro na terra 
de Tabeirós, o río Umia e o val de Codeseda; no 
documento especifícanse os límites do devandito 
cauto: «per Tauri castellum et per serram et per 
Spinariam et per Portwn Lutuosum et per riuum 
Fragosellum». 
Este mosteiro era unha fundación da época 
altomedieval que se baleirou nalgún momento 
e que sería refundado no século XII grazas á 
actividade de Munio e a súa esposa, Maior Eanes, 
cunha comunidade beneditina feminina; ¿;feíto, 
unha das súas filias, Urraca, será a primeira 
abadesa da institución. 
O cenobio ficará en mans de Munio Pérez, 
«Tacan», por tempo de varios anos, logo do 
cal el ou os seus herdeiros o puxeron baixo 
protección da lgrexa de Santiago, algo que 
confirma o pontífice Anastasia IV o 8 de abril 
de 1154, co <1Jrivilegium In eminenti Aposto/ice 
Seclis»3

• 

Por outra banda no documento que aquí se 
expón concédese tamén Munio Pérez o 
cobramento de varios dereitos, como os· foros 
e a nona, e a sétima parte da vila Felgaria. 
A integración de varias destas propiedades, 
e espazos relacionados, na tenza de Codeseda, 
da lgrexa de Santiago de Compostela, é o que 
explica a presenza <leste do_cumento no Arquivo 
da Catedral de Santiago, ademais da rúbrica de 
Xelmírez. É por este motivo polo que no reverso 
do pergameo se anota en época moderna, en letra 
humanística, «Thenencia ele Coclessecla». Un 
diploma que non se· a topa recollido no Tambo A, 
cartulario no que se copia a documentación real 
compostelá. 
Finalmente, o reverso do documento presenta 
<lúas anotacións que resumen o contido, 
probablemente da época baixomedieval, ambas 
as <lúas escritas en letra cortesá, e un interesante 
debuxo central dun león realizado, pola súa 
factura, nun momento non moi afastado da 
factura orixinal, no século XII, e que unha man 
posterior, da época moderna, bautizou como 
Canserbero. 
José María Sánchez G. M.S.) 

'I 



1 De feíto non será esta a única graza que lle fai, senón 
que en 1 de febreiro de 1132, Afonso VII !les doará, 
a el e á súa esposa Maior Eanes, a vila de Fuentes 
de Carbajal, en Valencia de Don Juan. G. Castán, 
Documentos del monasterio de Villaverde de Sandoval 
(siglos XII- X\/) (Salamanca: USAL-Universidad de 
Salamanca, 1981), p. 42, doc. l. 
2 M. Recuero, Alfonso VII, emperador. El imperio 
hispánico en el siglo XII (León: Centro de Estudios 
e Investigación San Isidoro, 1979), p. 204. 
3 ACS-Arquivo Catedral de Santiago: Tambo B 
(fol. CCLXVIr). Edición recente en M. T. González, 
Tumbo B de la Catedral de Santiago (A Coruña: Edicións 
Do Castro, 2005), pp. 612-5, doc. 324. 
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Privilexio de Afonso VII aos 
participantes na obra da Catedral 
de Santiago de Compostela 

33 
Privilexio de Afonso VII aos participantes 
na obra da Catedral de Santiago de Compostela, 
con confirmación do arcebispo Diego Xelmírez, 
entre outros 
18 de marzo de 1131 
Pergameo 
37,5 x 62 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Coinpostela 

Pergameo que recolle a concesión do monarca 
Afonso VII o Emperador, aos mestres que 
participaban na obra da Catedral de Santiago 
de Compostela, así como aos criados desta, 
eximíndoos de pagaren tributos e impostas. 
Paleograficamente, o documento atópase escrito 
en letra carolinxia, malia que, en ocasións, se 
manteñen xiros gráficos de visigótica tardía; todo 
el se traza en tinta negra. O pergameo encabézase 
con palabras saltas da época moderna, en letra 
humanística, que buscan resumir no posible o 
contido. 
Iníciase cunha invocación monogramática, que 
dá paso a un «lh capital levemente decorado 
como comezo do propio texto. No carpo do 
diploma, Afonso VII, xa intitulado Dei gratia 
Yspanie imperator, realiza a concesión e 
privilexio de exención de impostas para omnibus 
magístrís (todos os mestres) da obra que se estaba 
a realizar na Catedral compostelá, e para os 
campesiños dependentes deles, coutando 
ademais as súas casas e posesións. 
No escatocolo, as confirmacións e 
corroboracións ao documento organízanse en 
cinco columnas, con varias rúbricas e signos 
persoais. Destacan en especial a roda real 
leonesa, coa lenda «Adefonsi regís Legionis 
signvm», baixo a cal o monarca confirma «Ego 
rex A[defonsus] hanc kartam roboro et confirmo», 
e a confirmación do arcebispo Diego Xelmírez. 
Esta, que encabeza as validacións, realízase 
coa fórmula «D[idadus] eiusdem ecclesie 
archiepíscopus proprio robore cf »e vai 
acompañada dun signo rodado, unha roda ao 
máis puro estilo e imitación das rodas papais 
romanas, coa lenda «Verbo Domini celifirmati 
sunt>>, cita bíblica de Psal. 32, 6. Este símbolo 
de corroboración posúe o sentido de emulación 
do poder romano e de reivindicación da calidade 
e potencia política e institucional da Igrexa de 
Santiago durante o arcebispado de Diego 
Xelmírez1

• 

A concesión non posúe data tópica, pero, 
seguindo o itinerario de Afonso VII, podemos 
colixir que se outorga dende Castela, xa que 
«todavía en marzo se encontraba en Astorga 
preparando y financiando su hueste, pero ya en 
abril atravesaba la comarca burgalesa y se dirigía 
a Nájera»2

. 

O sentido da actio comida neste pergameo é, 
sen dúbida, a aplicación dunha política favorable 
e a potenciación por parte da monarquía, e 
nominalmente de Afonso VII, das obras que 
se estaban a acometer na catedral compostelá. 
A actividade xelmiriana non só foi frenética 
para a institución no eido político, senón que o 
arcebispo emprendeu tamén diversas obras, tanto 
.no propio templo coma nos espazos urbanos 
circundantes, por exemplo o palacio arcebispal. 
Neste diploma o monarca concédelle ao mestre 
de obras a confirmación dos seus privilexios, 
a exención de pagamento dafonsadeira ou 
calquera outra peita e cauta as súas casas e 
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propiedades, de maneira que ninguén poida 
entrar nelas nin desembargalas sen permiso. 
Isto outórgase, como reza o propio texto, con 
coñecemento e aprobación tanto do arcebispo 
Xelmírez coma dos cóengos da Igrexa de 
Santiago. 
Esta concesión vinculouse, tradicionalmente, non 
só ao favorecemento das obras do templo, senón 
ao proceso de reurbanización do espazo urbano 
que acompañou a difusión do fenómeno da 
peregrinación xacobea na Idade Media; un 
proceso que tivo especial incidencia na cidade 
de Compostela. 
Materialmente, o privilexio é elaborado por 
Froila, notario real, que o subscribe coa fórmula 
«Froila, domni regís notarius scripsit», e por 
Pelagius Arias, que «per mandadwn domni 
Berna/do, regís cancelarit; scripsit». Este mesmo 
Bernaldo, chanceler real, era tamén tesoureiro 
da institución compostelá e mestre de obras da 
Catedral, é dicir, o principal beneficiario deste 
privilexio. Tal e como sinala López Ferreiro, 
a combinación de cargos sería difícil, polo que 
o mestre Bernaldo debeu de ter un substituto 
«que sería el jefe inmediato de los oficiales 
de la obra»3

• 

A importancia desta concesión fixo que fose 
confirmada posteriormente en diversas ocasións: 
en primeiro lugar polo mesmo Afonso VII, no ano 
1132, e logo polos seus sucesores Fernando II, 
en 1158, e por Afonso IX en 1193. 
En canto á súa tradición documental, o 
pergameo que aquí se expón é un orixinal do cal 
non posuimos copia nos tambos composteláns: 
nin .no Tambo A, cartulario que contén a 
documentación real máis destacada para a 
institución compostelá ata o século XIII, nin no 
Tambo B, elaborado xa no século XIV, co 
arcebispo Berenguel de Landoira. 
O estado de conservación é óptimo para a 
lectura, malia unhas lixeiras manchas e unhas 
pequenas rachadelas por mor do uso e a dobrez 
orixinal en forma de carta, que non interrompen 
a lectura. O documento fQi sometido a un 
proceso de reforzo de certas zonas fráxiles. 
Finalmente, o reverso deste documento presenta 
unha única anotación central de época moderna, 
escrita en letra humanística, e que resume o 
contido do texto, probablemente do século XVII 

ou XVIII. 

(J. M.S.) 

1 De feíto, esa mesma cita constituíra, xa no século XI, 

o lema pontificio do papa Urbano II. 
2 M. Recuero, Alfonso VII, emperador. El imperio 
hispánico en el siglo XII (León: Centro de Estudios 
e Investigación San Isidoro, 1979), p . 209. 
3 A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia 
de Santiago de Compostela, vol. 4:11 (Santiago de 
Compostela: Seminario Conciliar de Santiago, 
1898-1911), p. 160. 
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Xelmírez na Historiografía 
contemporánea 

34 
Manuel Murguía 
Don Diego Gelmírez 
A Coruña: E. Carré, 1898 
35 x25 cms 
267 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 

Don Diego Gelmírez, publicado no ano 1898 
e reeditado en 1992 pola Editorial Compostela, 
era un texto concibido, en principio, para ser lido 
no Ateneo de Madrid. Ese destino retórico marca 
o estilo dunha aproximación biográfica que non 
agocha o seu carácter apoloxético. Manuel 
Murguía (1833-1923) exalta a figura do «Príncipe 
de la Cristiandad» elevándoo á categoría de 
verdadeiro home de estado e fundador da 
personalidade cultural galega. Trátase dunha 
exaltación do individuo considerado como motor 
da historia á maneira de Carlyle e destacado sobre 
as masas ou escuras catervas -facendo gala da 
dura adxectivación doutra figura das letras 
galegas do século XIX, Eduardo Pondal-. 
Mentres o propósito do autor non se esgota nese 
panexírico, por máis que dende a súa mocidade 
idolatrase a memoria do prelado compostelán 
-a quen lle dedicou un folletín en 1859, Don 
Diego Gelmírez- , a Murguía interesáballe 
enaltecer o século XII como a idade de ouro para 
a cultura e a arte galegas, considerando de xustiza 
admitir neste agromar o protagonismo, e mesmo 
a grandeza, de quen «levantó palacios, equipó 
soldados, construyó naves, dio la vida al arte 
[ ... ] actos todos propios tan sólo de la soberanía». 

b. bIEGó 

GELMIREZ 
l'Oll 

wfANUEL wltJH.G UÍA 

e6 la hí1toria 11~ ta humanidad. 

C:AR/.)'Lh·. 

CORUÑA 
Ull'RF.!liTA Y l,ll!l{F.RfA m: CAll:R ~ 

• rlLLt: lllJl,. ll fl'• . • 
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35 
Anselm Gordon Biggs 
Diego Gelmírez. First Archishop of Compostela: 
A Dissertation 
Wahington D.C.: The Catholic University 
of American Press, 1849 
23 x 17 cms 
398 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 

Diego Gelmírez, first Archishop of Compostela: 
a dissertation, a biografía asinada por Anselm 
Gordon Biggs en 1949 é unha das máis relevantes 
achegas á historiografía «xelmiriana» do século 
XX e inicia un interese polo estudo da vida e da 
obra do prelado que calaría entre hispanistas 
como Reilly, Fletcher ou Vones. Esta vida de 
Xelmírez bebe en diversas fontes como as 
contribucións de Henrique Flórez, López 
Ferreiro, Horace Gams ou Antonio Ballesteros 
y Beretta. Ofrece unha visión equilibrada do 
biografado, equidistante do fervor «haxiográfico» 
de Murguía e da descualificación de gran calibre 
de Juan Francisco de Masdeu -Historia crítica 
de España y de la cultura española- . O m~smo 
Biggs, medievalisti!_ da Catholic University of 
America, parece sucumbir nalgúns momentos 
ao feitizo de Xelmírez, malia que esta biografía 
se presenta coma un manifesto contra o 
esquecemento, a xuízo do autor, inxusto, dun 
personaxe histórico que merece ser coñecido. 
A edición galega de 1983 contribuíu, como non 
podía ser doutro xeito, a recuperar, para Galicia, 
a memoria de Diego Xelmírez. 

TuE CATUoLTc UN1VERS1TY or A.\n:JUCA 
STUDIE8 IN l\h:.01.U."VAL HtSTOR\' 

NEW $&RJD3 

VoLU)IE XII 

DIEGO GELMIREZ 
First Archbishop of Compostela 

A DISSERTATION 

SUD:urITro TO THE FAcULTl' OF Tllrl GtWJUATE ScuooL ar ARTS 

ASD 8cu:NCES OF TUS C\TllOLlC U Nl\'ERSITY OF AMDICA 

IN PAllTlAL FULFlLLllENT Ol' TUE REQUIR.Ell&r."TS 

FOR TUJ:: DmoEE OF DOCTOR OF PmLo.BOl'UT 

DY 

As!W.).I GOBDON D1oos, 0.S.B. 
Monlr. of Belmo11t Abbey 

°S).J Sc.. 8 L.\ ,,. ,,i._ 

WASHINGTON, D. C. 
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36 
Richard A. Fletcher 
Saint ]ames's Catapult. The Life and Times o/ 
Diego Gelmírez o/ Santiago de Compostela 
Oxford: Clarendon Press, 1984 
22 x 14 cms 
341 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, 
Santiago de Compostela 

Richard. A. Fletcher (1944-2005), foi profesor 
de Historia Medieval na York University, 
interesándose dende moi cedo pola Galicia do 
século XII e pola súa figura máis senlleira, Diego 
Xelmírez. Saint ]ames's Catapult foi composta, 
segundo confesa o seu autor, nunha casa de 
campo de North Riding en Yorkshire. O dato 
non é gratuíto porque as súas páxinas aparecen 
iluminadas por mios de bo humor e de espírito 
práctico que asociamos coa tranquilidade da 
campiña inglesa e que foron perfectamente 
transmitidos á edición galega -A vida e o tempo 
de Diego Xelmírez-. Contén unha vida de Diego 
Xelmírez na que brilla a excelsa escala biográfica 
británica, sempre atenta a realzar a humanidade 
dos personaxes retratados e a fidelidade aos 
feítos, entendidos coma o único irrefutable que 
hai no mundo; pero ademais, deseña un mapa da 
Galicia xeográfica e histórica que lles servirá de 
guía a aqueles que desexen coñecer a beleza 
natural e moral do país. 

SAINT JAMES'S 
CATAPULT 

The Life and Times 
of Diego Gelmírez 

of 
Santiago de Compostela 

R. A. FLETCHER 

f) ' 
~ 
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37 
Ramón Otero Pedrayo 
Gelmírez, o el genio afectuoso, creador y humorista 
del tiempo románico. Vida y glosas de su vida 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991 
35 x25 cms 
267 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 

Esta biografía foi escrita por Ramón Otero 
Pedrayo (1888-1976) en 1951 pero non chegou 
a publicarse ata 1991. Bebe nas fontes da Historia 
Compostellana -como a súa novela A Romería 
de Xelmírez- e debuxa un retrato admirativo 
do arcebispo sen caer na hipérbole haxiográfica. 
Diego Xelmírez preséntase nesta obra como un 
clerc ou intelectual da Cristiandade que, situado 
na encrucillada de se manter leal á antiga 
Gallaecia -co seu centro relixioso en Braga-, 
ou se conectar coa casa de Borgoña, Cluny e 
Roma, opta resoltamente polos camiños de 
Europa. Xunto ao seu estilo musculado de forte 
carácter poético, destaca no libro a penetración 
psicolóxica no retrato do personaxe. 
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38 
Kenneth J ohn Conant 
The Early Architectural History o/ the Cathedral 
o/ Santiago de Compostela 
Cambridge: Harvard University Press, 1926 
31 x 23 cms 
84 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 
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Clásico da bibliografía historico-artística que 
debemos a K. J. Conant (1894-1984), profesor 
de Arquitectura da Harvard University dende 
1936 a 1955. Este estudo constitúe, de seu, unha 
monografía modélica -non superada en moitos 
aspectos-, e mesmo profética, pois as súas 
hipóteses foron confirmadas, en boa parte, pola 
arqueoloxía posterior. Cómpre poñer de .relevo 
que, nesta obra, a representación gráfica ou de 
proxección ten tanta importancia ou máis que o 
propio discurso. En palabras de Serafín Moraleja, 
que fixo unha magnífica posta ao día do 
coñecemento da Catedral na edición de 1983: 
«As normais relacións de dependencia entre 
imaxes e texto invértense radicalmente: lonxe 
de ser as imaxes ilustración dun texto, é o texto 
o que se ofrece como glosa concisa dunhas imaxes 
e gráficos». Non é esta a única obra na que o 
autor americano fixo gala dos seus dotes como 
historiador e como debuxante, xa que célebres 
son xa tanto a súa monografía da abadía de Cluny 
-Cluny. Les églises et la maison du chef d' ordre
coma o manual de arquitectura románica 
-Carolingian and Romanesque A rchitecture 
800-1200- coque aprenderon varias xeracións 
universitarias. 

TllE EAHl.Y 

AHCHITECTUHAL HISTOHY 

0 1' Tlrn CATllEOllAL 01' 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Kl-:NNET ll JO ll N t:ONJ\ N'r 
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39 
Arthur Kingsley Porter 
Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads 
Boston: MarshallJones, 1923, 10 vols. 
23 x 17 cms 
Vol. 1: 385 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, 
Santiago de Compostela 

Foi, seguramente, o historiador americano Arthur 
Kinsgley Porter (1883-1933), nesta monumental 
obra publicada en 1923, o primeiro en subliñar 
a débeda fundamental que a escultura románica 
tiña coas vías de peregrinación. Na súa opinión, 
os grandes centros creadores da arte románica 
terían estado estreitamente unidos entre eles a 
través do fenómeno da peregrinación, tendo 
como canle a rede viaria que unía Compostela e 
Xerusalén pasando por Roma. Así xorde a célebre 
comparación dos Camiños de Santiago cun gran 
río con moitos afluentes «que desemboca no 
mar de Compostela». No seu método, Porter 
interpretaba o estilo románico como unha rede de 
relacións internacionais a longa distancia, na cal 
as principais obras e artistas estarían unidos por 
unha cadea constituída por viaxes, contactos e 
influencias recíprocas e na que os camiños de 
peregrinación eran capaces de xustificar, por si 
mesmos, calquera tipo de situación, por complexa 
que parecese. Malia as críticas que o abuso deste 
método suscitou entre a historiografía posterior, 
hai que recoñecer a plena validez da idea de que 
a orixe, a evolución e a difusión da arte románica 
están vinculados ao-desenvolvemento das vías 
de peregrinación nas que nos atopamos cunha 
mesma cultura figurativa. 
Mercedes Pintos Barreiro (M. P. B.) 

ROMANESQUE SCULPTURE 

OF THE PILGRIMAGE ROADS 

BY 

A. K!NGSLEY PORTER 

IN TEN VOLUMES 

VoLUM B 1 

TE.XT 

BOSTON 

MARSHALL JONES COMPANY 

l 9 2 3 
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Apéndice 





Cronoloxía comparada 

Compostela Reinos H ispánicos Europa Obras Europa Obras Compostela 

Ca. 1030 • Inicio das obras da 
igrexa abacial de Sainte-
Foy de Conques 

1066 • Inicio do reinado 
de García de Galicia 

Ca. 1070 • Inicio das obras da 
basílica de Saint-Sernin 
deToulouse 

Ca. 1070-1080 • Mestre Bernard 
traballa no transepto da 
igrexa abacial de Sainte-
Foy de Conques 

1071 • Primeira mención • Fin do reinado 
de Diego Pelaéz como de García de Galicia 
bispo • Restauración da sé 

de Braga 
• Inicio do episcopado 
de Pedro de Braga 

1075 • Concilio Magno • Inicio das obras 
en Compostela coa da nova basílica 
asistencia de Afonso VI de Santiago 

1077 • Firma da Concordia de 
Antealtares entre o abade 
Faxildo e Diego Peláez 

Ca.1080 • Mestre da Porte des 
Comptes traballa no 
transepto de Saint-Sernin 
deToulouse 

1085 • Conquista de Toledo • Morte do Papa 
por Afonso VI Gregorio VII 

1087 • Inicio do abadengo de 
Bégon III de Conques 

1088 • Deposición de Diego • Bernard de Sédirac é • Inicio do papado • Inicio das obras 
Peláez no Concilio nomeado arcebispo de de Urbano 11 da igrexa abacial de 
de Husillos Toledo e primado de Cluny III 

España por Urbano 11 

1088- 1090 • Prelatura de Pedro 
de Cardeña 

1091 • Fin do episcopado 
de Pedro de Braga 

Ca. 1090 • Mestre Bernard 
Gilduin traballa na 
decoración da basílica 
de Saín t-Sernin 
de Toulouse 
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1093 

1094 

Cn.1095 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

Compostela 

• Diego Xelmírez é 
nomeado administrador 
da sé compostelá 

• Nomeamento de 
Dalmacio como bispo 

• Redacción do 
Chronicon Iriense 

• Traslado da sé 
de Iría a Compostela 
mediante unha bula 
de Urbano II 
• Marte do bispo 
Dalmacio (13 de 
decembro) 

• Diego Xelmírez é 
nomeado por segunda 
vez administrador da sé 
compostelá 

Reinos Hispánicos 

• Diego Peláez firma 
como episcopo sancú 
Iacobi en Huesca 

• Xeraldo de Moissac 
chega á sé de Braga 

• Diego Peláez firma 
como episcopo sancti 
Iacobi na consagración 
da igrexa de San Salvador 
de Leire 

• Xeraldo de Braga 
viaxa a Roma para pedir 
a restauración da 
dignidade arcebispal 
• Restauración do rango 
metropolitano da sé de 
Braga mediante unha 
bula de Pascual II do 
28 de maio 
• Diego Peláez actúa 
como xuíz mediador ante 
Pedro I na comarca de 
Sobrarbe en Aragón 
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Europa 

• Concilio de Clermont 

• Inicio do papado 
de Pascual II 

Obras Europa 

• Consagración do Altar 
Maior da igrexa abacial 
de Cluny III polo papa 
Urbano II 

• Consagración do Altar 
Maior da basílica de 
Saint-Sernin de Toulouse 
polo papa Urbano II 

• Mestre Wiligelmo 
empeza a traballar na 
decoración da Catedral 
de Módena 

• Finalización do 
claustro de Saint-Pierre 
de Moissac 

Obras Compostela 



Compostela 

1100 Viaxe a Roma 

1100 

1101 

Ca. 1102 

• Ordenación de 
Xelmírez como 
subdiácono na basílica 
de San Pedro do 
Vaticano (18 marzo) 
[HC,I, 8] 
• Elección de Xelmírez 
como bispo (1 de xullo) 
[HC, 1, 9] 

• Consagración de Diego 
Xelmírez como bispo 
(2 1 de abril) [HC, I, 20] 
• Viaxe de Munio 
Afonso e Nuño Xelmírez 
a Roma para traer cartas 
de Pascual II 

• Xuramento dos 72 
cóengos e os 7 cardeais 
do novo carpo capitular 
da Catedral (22 de abril) 
[HC, 1, 20] 

Reinos Hispánicos 

• Mestre Estebán 
aparece mencionado en 
Pamplona como magíster 
operis Sancti Iacobi 

Europa Obras Europa Obras Compostela 

- ~ 

• Inicio do novo pazo 
episcopal na zona sur 
do Locus 
• Reconstrución 
de igrexas na comarca 
de Nendos coa axuda 
do arcediago J ohan: 
Barbeiros, Piadela, 
Abegondo, Tiobre, 
Dexo, Mántaras, e 
Morás. [HC, 1, 32] 

• Construción da 
igrexa de Conxo 
[HC, I, 21] 
• Reconstrución da 
igrexa do Santo Sepulcro 
e da Santa Cruz 
[HC, I, 19] 
• Xelmírez, o bispo 
Diego de Ourense 
e o abade Pedro 
González consagran 
a nova igrexa de 
San Martiño de Fóra 

1102 Viaxe a Portugal. «Pío Ladroízo» [HC, 1, 15] · · . 

1102 

1103 

• As reliquias de San 
Froitoso, San Cucufate 
e San Silvestre son 
depositadas nos altares 
da Catedral e as de 
Santa Susana na igrexa 
do Santo Sepulcro 
(19 decembro) [HC, I, 15] 

• Xeraldo de Braga 
diríxese a Roma onde 
consegue a confirmación 
da xurisdición sobre todas 
as dioceses de Galicia 
(Astorga, Mondoñedo, 
Ourense e Tui) , e en 
Portugal sobre Porto, 
Coimbra, Lamego 
e Viseu 
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• Inscrición da Porta 
de Praterías 



1104 

1105 

C11. 1105 

1105-1106 

1107 

1109 

1109-1111 

Compostela 

• Concesión do 
privilexio do Pa lio na 
basílica romana de San 
Lorenzo fuori le Mura 

• Consagración do 
Altar Maior e as capelas 
do deambulatorio 
Santa Cruz, Santa Fe, 
San Xoán, O Salvador, 
San Pedro, Santo André, 
San Martiño e San Xoán 
Bautista, e a de San 
Miguel na Tribuna 
• Traslado dos restos 
de San Froitoso á Capela 
de San Martiño no 
transepto [HC, I, 18] 

• Concesión do 
privilexio de cuñar 
moeda 

Reinos Hispánicos 

• Marte de Pedro I 
de Aragón 
• Última mención 
documental de Diego 
Peláez en Aragón 
• Marte do Prelado 

• Marte de Reimundo 
de Borgoña, conde de 
Galicia 

• Marte do reí Afonso VI 
(1 xullo) 
• Inicio do reinado de 
Urraca 
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Europa 

• Marte do abade 
Bégon III de Conques 
• Inicio do abadengo de 
Bonifacio en Conques 

• Inicio do abadengo 
de Poncio de Melgueil 
en Cluny 

Obras Europa 

• Inicio das obras da 
porta occidental da 
igrexa de Sainte-Marie
Madeleine de Vézelay 

• Inicio das obras 
da porta occidental 
da igrexa abacial de 
Sainte-Foy de Conques 

Obrns Compostela 

• Ampliación da igrexa 
de San Martiño Pinario 
[HC, I, 19] 

• Derruba da parte 
superior da edícula 
apostólica, ensanche 
do Altar Maior, 
pavimentación do altar 
e as gradas, realización 
dun frontal de prata 
e un baldaquino 
• Reconstrución do 
Altar de Santa Eulalia 
de Iría e das igrexas de 
Postmarcos Santa Cruz, 
Santa Eulalia, Santa 
Locaia, Santa María 
de Nebra, San Miguel 
de Boullón e Santa María 

·de Alba 

• Munio Afonso inicia 
a redacción da Historia 
Compostellana 

• O cardeal Gregario de 
San Crisogono redacta 
o Polycarpus e dedícallo 
a Xelmírez 



Ca. 1110 

1111 

1112 

1114-1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

Compostela 

• Coroación do rei neno 
Afonso Reimúndez na 
Catedral de Santiago 

• Chegada de 
H elmengaud da Chiusa 
di San Michele a 
Santiago como legado 
do Papa [HC, I, 79] 

• Construción de 
dúas galeras por 
expertos xenoveses 
[HC, I, 103] 

• Chegada da cabeza de 
Santiago a Compostela 
[HC, I, 112] 

• Revolta dos 
composteláns contra 
Xelmírez [HC, I, 114] 

• Viaxe dos cóengos 
Pedro Díaz e Pedro 
Anáyaz, cardeal e 
tesoureiro de Santiago, a 
Xerusalén [HC, II, 3-4] 
• Viaxe frustrada a 
Auvernia para asistir a un 
concilio 
• Asistencia ao Concilio 
de Burgos [HC, II, 8] 

• Xeraldo é enviado 
a Francia xunto a 
Calisto II 
• Hugo de Porto é 
enviado a Cluny por 
Xelmírez para ver ao 
papa Calisto II 

Reinos Hispánicos 

• Traslado da sé 
de San Martiño de 
Mondoñedo a Vilamaior 
(hoxe Mondoñedo) 

Europa 

• Fin do papado 
de Pascual II 
• Inicio do papado 
de Xelasio II 

• Fin do papado 
de Xelasio II 
• Inicio do papado 
de Calisto II 
• Concilio de T oulouse 
(8 de xullo) 
• Concilio de Reims 
(20 de outubro) 
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Obras Europa 

• Inicio das obras da 
porta da igrexa abacial de 
Saint-Pierre de Moissac 
• Finalización das 
esculturas de Porte 
Miegeville e a porta 
occidental da basílica 
de Saint-Sernin de 
Toulouse 

• Finalización das partes 
orientais da igrexa 
abacial de Cluny III 

Obras Compostela 

• Finalización das 
fachadas do transepto 
da Catedral 

• Destrución da igrexa 
de Afonso III [HC, I, 78] 
• Construción dun coro 
para os cóengos no lugar 
que ocupaba a antiga 
igrexa de Afonso III 

•Campaña de 
reconstrución da catedral 
tras o incendio. 
• Novas campás para 
substituír as que foran 
queimadas e 
reconstrución dos 
palacios do hispo 



Compostela Reinos Hispánicos Europa Obras Europa Obras Compostela 

1120 • Concesión da 
dignidade metropolitana 
e da legación papal sobre 
as provincias de Braga 
e Mérida (27 febreiro) 
[HC, II, 15]: Bula 
Omnipotens Dispositione 
de Calisto II 
• Proclamación de 
Xelmírez como 
Arcebispo en Santiago 
(25 xullo) [HC, II, 19] 

1121 • Construción dun novo 
palacio na zona norte da 
Catedral 
• Consagración dunha 
capela privada sobre 
a Porta Francigena 
[HC, II, 25] 

1122 • Construción da fonte 
do Paradisus [HC, II, 54; 
LSI, V, 9] 
• Construción da Torre 
Maior do castelo do 
Oeste [HC, II, 24] 
• Construción de altares 
na tribuna de Praterías 
[HC, II, 55] 
• Construción dun pazo 
xunto á igrexa de 
Santiago de Padrón 
[HC, II, 55] 

. • Consagración das 
igrexas de San Miguel 
dos Agros, San Bieito, 
San Fiz de Solovio e 
San Paio de Antealtares 

1122-1124 • Finalización das partes 
altas do transepto da 
Catedral [LSI, V, 9] 

1123 • Marte do abade 
Poncio de Cluny 

1123-1129 • Construción da 
nova basílica de 
San Crisogono in 
Trastevere de Roma 

1124 • Traslado definitivo da • Fin do papado • Acordo capitular para 
dignidade metropolitana de Calisto II a construción do claustro 
de Mérida a Santiago [HC, III, l ] 
(25 xullo): Bula Potestatem 
Ligandi de Calisto II 
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Ca.1124 

1126 

1127 

1129 

Ca. 1130-1135 

1133 

Ca.1134 

1135 

1135-1145 

1136 

1137 

1140 

Compostela 

• Entrada das monxas 
no renovado mosteiro 
de Conxo [HC, III, 11] 
• Con/raternitas co 
Patriarca de Xerusalén 
a través do cóengo 
Aimerico do Santo 
Sepulcro [HC, III, 16] 

• Realización das pinturas 
da igrexa de San Martiño 
de Mondoñedo en Foz 

• Revolta dos 
composteláns e asalto 
ao palacio episcopal 
(10 agosto) 

• Doazón dunha reliquia 
de Santiago ao bispo 
Atto de Pistoia 
• Marte de Diego 
Xelmírez 

Reinos Hispánicos 

• Morte da raíña Urraca 
• Coroación de Afonso VII 

Europa 

• Inicio do episcopado 
de Atto en Pistoia 
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Obras Europa 

• Mestre Gislebertus 
traballa na decoración 
da porta occidental da 
Catedral de Saint-Lazaire 
d'Autun 

Obras Compostela 

• Fabricación de campás 
grandes e pequenas 
[HC, II, 77] 

• Fundación do Mosteiro 
de San Xusto de 
Toxosoutos 

• Inicio da compilación 
de privilexios no 
TomboA 

• Finalización das obras 
da igrexa de Santiago 
de Padrón 

• Xelmírez doa o retablo 
arxénteo para o Altar 
Maior da Catedral, 
así como vestiduras e 
ornamentos litúrxicos 
[HC, II, 57] 

• Redacción do Códice 
Calixtino 

• Fundación de Santa 
María de Sar por Munio 
Afonso (1 de setembro) 

• Redacción da «Guía 
do peregrino» de 
Aymeric Picaud 





Historial expositivo 

1867 
Histoire du travail et monuments historiques, 

Exposition Universelle: Musée rétrospectif, 
Palais de l'industrie, París 

1874 
Exposition d'objets d'art religieux, Ancien hütel 

de la Préfecture du Nord, Lille 
1889 
Exposition rétrospective de l'art fran[ais, Exposition 

Universelle: Palais du Trocadéro, París 
1900 
Exposition rétrospective de l' art fran[ais des 

origines d 1800, Exposition Universelle: 
Petit-Palais, París 

1929 
El Arte en España, Exposición Internacional 

de Barcelona: Palacio Nacional, Barcelona 
1940 
ExposifáO de Ourivesaria Portuguesa dos séculas 

XII a XVII, Comemorac;oes Nacionais de 1940: 
Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra 

1947 
Mostra della scultura pisana del Trecento, Museo 

Nazionale di San Matteo, Pisa 
1955 
Exhibition o/ Portuguese Art (800-1800), Royal 

Academy of Arts, Londres 
1961 
El arte románico, MNAC-Museo Nacional 

de Arte de Cataluña, Barcelona; Catedral 
de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela 

1965 
Trésors des églises de France, Musée des Arts 

décoratifs, París 
1973 
Silos y su época, Mosteiro de Silos, Burgos; 

Palacio de V elázquez, Madrid 
1983 
Románico mediopadano. Strada, cittd, ecclesia, 

Salone delle Scuderie in Pilotta, Parma 
1984 
L'Apostolo San ]acopo in documenti dell'Archivio 

di Stato di Pistoia, Archivio di Stato di Pistoia, 
Pistoia 

1985 
Santiago de Compostela, 1000 ans de pelerinage 

européen, Europalia'85: Centrum voor Kunst 
en Cultuur Sint-Pietersabdij, Gante 

1986 
Los Reyes y Santiago. Exposición de documentos 

reales de la Catedral de Santiago de Compostela, 
Museo da Catedral de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela 

1988 
O Pórtico da Gloria e o seu tempo, Catedral 

de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela 

1989 
De Toulouse d Trípoli. La puissance toulousaine 

au XII siecle (1080:._1208), Musée des Augustins, 
Toulouse 

1990 
Galiciano Tempo, Mosteiro de San Martiño 

Pi.nario, Santiago de Compostela 
1991 
Aux Confins de Mayen Age: art portugais, 

XIIe-XVe siecle, Centrum voor Kunst en Cultuur 
Sint-Pietersabdij, Gante 

Wiligelmo e Matilde. L'officina romanica, 
Fruttiere di Palazzo Te, Mantua 

1992 
Portugal en el Medievo. De los monasterios 

a la monarquía, Fundación Santander Central 
Hispa.no, Madrid 

AL-ANDALUS: las artes islámicas en España, 
La Alhambra, Granada; MET - The 
Metropolitan Museum of Art, Nova York 

Nos Con/ins da Idade Média: arte portuguesa, 
séculas XII-XV, Museu Nacional de Soares 
dos Reis, Porto 

1993 
Santiago, Camino de Europa. Culto y cultura 

en la peregrinación a Compostela, Mosteiro de 
San Martiño Pinario, Santiago de Compostela 

The Arto/ Medieval Spain. A.D. 500-1200, 
MET - The Metropolitan Museum of Art, 
Nova York 

Los niveles del tiempo. Arqueología de la Catedral 
de Pamplona, Museo de Navarra, Pamplona 

1996 
L' ospitalitd in Altopascio. Sto ria e Junzioni di 

un grande centro ospitaliero. Il cibo, la medicina 
e il controllo della strada, Sale dei Granai, 
Altopascio 

1999 
Santiago a esperanza, Pazo de Xelmírez, Santiago 

de Compostela 

401 

Romei e Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San 
Pietro (350-1350), Palazzo Venezia, Roma 

2000 
Cristo, /ante de esperanfa, Diocese de Porto, Porto 
2001 
Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado 

y monarquía, Real Colexiata de San Isidoro, León 
Le tresor de Conques, Musée du Louvre, París 
2004 
En olor de santidad. Relicarios de Galicia, Igrexia 

de Santo Domingo de Bonaval, Santiago de 
Compostela 

Luces de Peregrinación, Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid; Mosterio de San Martiño 
Pinario, Santiago de Compostela 

2006 
La Edad de un Reyno. Las encrucijadas de la 

corona y la diócesis de Pamplona: Sancho el 
Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó 
a los Reinos Hispanos, Baluarte Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra, Pamplona 

Il Medioevo delle cattedrali. Chiesa e Impero: 
la lotta del/e immagini (secoli XI e XII), Palazzo 
della Pilotta, Parma 

2007 
Rudesindus, o legado do santo, Igrexia de San 

Salvador, Cela.nova 
Rudesindus, a terra e o templo, Catedral de Santa 

María, Mondoñedo 
Rudesindus, a cultura europea do século X, Igrexia 

da Universidade, Santiago de Compostela 
2008 
Afonso IX e a súa época. Pro utilitate regni mei, 

Pazo Municipal de Exposicións Kiosko Alfonso, 
A Coruña 

Matilde di Canossa. Il Papato !'Impero. Storia, 
arte, cultura alfe origini del romanico, Casa del 
Mantegna, Mantua 

2010 
Compostela e Europa. A historia de Diego 

Xelmírez, Cité de l' architecture et du 
patrimoine-musée des Monuments franc;ais, 
París; Braccio di Cado Magno, Cidade do 
Vaticano; Mosteiro de San Martiño Pinario, 
Santiago de Compostela 



Obras en exposición 

Conxunto defensivo ele Torres ele Oeste 
2010 
Reconstrución 3D 
Asesoría científica: Manuel Castiñeiras 
Documentación: Victoriano Nadar 
Produción técnica: Antonio Fernández 
González-Guiarte 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Santiago 
ele Compostela 

Os tempos do bispo Diego Peláez 
2010 
Vídeo color, son 
5 min 
Aseso ría científica: Manuel Castiñeiras 
Documentación: Victoriano Nadar 
Proclución técnica: Jaime Fernánclez-Proclución 
Audiovisual 
S.A. ele Xestión do Plan Xacobeo, Santiago 
de Compostela 

Capitel ele Diego Peláez 
1075-1088 
Mestre Bernalclo de Conques 
Baleiraclo en xeso 
71 x 70 x 45 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 
Inv. # 0801 

Capitel ele Afonso VI 
1075-1088 
Mestre Bernaldo de Conques 
Baleiraclo en xeso 
71 x 70 x 45 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago ele 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 
Inv. # 0800 

As viaxes ele Diego Xelmírez 
2010 
Vídeo color, son 
20min 
Asesoría científica: Manuel Castiñeiras 
Documentación: Victoriano Nadar 
Produción técnica: Simón Vázquez-lnfernos TV 
S.A. ele Xestión do Plan Xacobeo, Santiago 
de Compostela 

Capitel da igrexa ele Santiago ele Jaca 
Ca. 1105 
Obradoiro do Claustro de Jaca 
Peclra calcaria 
41 x 48 x 48 cms 
Igrexa de Santiago y Santo Domingo de Jaca, 
Hu esca 

Capitel con aves da Catedral ele Pamplona 
Ca. 1120 
Obracloiro do Mestre Esteva 
Peclra areísca 
55 x 47,5 x 40 cms 
Museo de Navarra, Pamplona 
Inv. # MN 4275 

Porta Francigena da Catedral ele Santiago 
ele Compostela 
2010 
Reconstrución 3D 
Asesoría científica: Manuel Castiñeiras 
Documentación: Victoriano Nodar 
Produción técnica: Tomás Guerrero-Magneto 
Studio 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Santiago de 
Compostela · 

Altar Maior da Catedral ele Santiago ele Compostela 
en tempos ele Diego Xelmírez 
2010 
Reconstrución 3D 
Asesoría científica: Manuel Castiñeiras 

. Documentación: Victoriano Nadar 
Produción técnica: Tomás Guerrero-Magneto 
Studio 
S.A. ele Xestión do Plan Xacobeo, Santiago de 
Compostela 
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Vieira, insignia do peregrino 
Ca. 1120 
Cuncha natural 
9,5 x 2,5 x 10 cms 
Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Inv. # 629 

Muller con acios ele uvas 
1101-1111 
Mestre da Porta Francigena 
Mármore 
32 x 21,5 x 14 cms 
Cabido Metropolitano ele Santiago ele 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 
Inv. # 0332 

Signum Leonis, Signum Arietis 
Ca. 1105 
Mármore gris de Saint-Béat 
134 x 69 x 14,5 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 
lnv. # Ra 502/Me 206 

Centauro Saxitario 
Ca. 350 (?) 
Mármore 
33,5 x 43,5 x 16,5 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 
Inv. # 61-3-1 

Harpía 
Ca. 350 (?) 
Mármore 
33 x 40 x 7 cms 
Musée des Augustins, Toulouse 
lnv. # 61-3-2 

Capitel con es/inxes 
Ca. 1100 
Pedra 
24 x 24 x 27 cms 
Lapidario da abadía de Sainte-Foy de Conques, 
Aveyron 



Capitel con David e os seus músicos: cesta 
Ca. 1100 
Pedra calcaria do Causse Comtal 
23 x 33 x 21 cms 
MuséeJoseph Fau, Conques 

Capitel con David e os seus músicos: cimacio 
Ca. 1100 
Pedra calcaria do Causse Comtal 
13 x 53 x 32 cms 
MuséeJoseph Fau, Conques 

Liber Miraculorum Sanctae Fidis 
Ca. 1095 
Pergameo (minúscula carolinxia) 
32,5 x 21,5 cms 
Bibliotheque Humaniste Sélestat, Baixo Rin 
Sinatura # Ms 22 

Liber Miraculorum Sanctae Fidis 
2010 
Display Interactivo 
Produción técnica: Pexego Sistemas Informáticos 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Santiago 
de Compostela 

Altar portátil do abade Bégon III 
Ca. 1100 
Pórfiro, prata, filigrana 
25 x 16 x 4,5 cms 
Tesauro da abadía de Sainte-Foy de Conques, 
Aveyron 

Ara portátil de San Rosendo 
Ca. 1100-1105 
Pórfiro verde, prata dourada e nielada 
26x18 x 4 cms 
Museo Catedral-Basílica de San Martiño 
de Ourense, Ourense 

Capitel coas estacións 
Ca. 1113-1120 
Baleirado en xeso 
85 x 85 x 85 cms 
Cité de l'architecture et du patrimoine
musée des Monuments franc;ais, París 
Inv. # MOU.06790 

Pía de auga bendita 
Ca. 1099-1106 
Mestre da Porta dei Principi 
Pedra de Istria 
27 x 40,5 x 38,5 cms 
Museo Cívico d'Arte, Módena 

Capitel con aves da Catedral de Módena 
Ca. 1099-1106 
Mestre da Porta dei Principi 
Pedra calcaría 
20 x 23 x 22 cms 
Museo Lapidario del Duomo di Modena, 
Módena 
Inv. # 44 

Columnas 
Ca. 1090-1100 
Mármore 
2: 240 cms e/u 
Santissima Trinita al Monte Pincio, Roma 

Columnas 
1090-1100 
Mármore 
2: 255 cms e/u 
San Cario a Cave, Lacio 

Fuste 
Ca. 1101-1111 
Mestre das Columnas Entorchadas 
Mármore branca 
98 x 25 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, Museo da Catedral, Santiago 
de Compostela 
Inv. # 0330 

Polycarpus 
Ca. 1140-1160 
Pergameo (minúscula carolinxia, 
capitais iluminadas) 
29,5 x 23,5 cms 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cidade 
do Vaticano 
Sinatura # Ms Lat. 1354 
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Epistolario compostelán: «da Diego Gelmírez 
ad Atto di ringraziamento per l'accoglienza 
/atta alfa reliquia» 
Ca. 1240-1250 
Pergameo 
39 x 29 ms 
Archivio di Stato di Pistoia, Toscana 
Sinatura # ASPT: Documenti vari 1 

Santiago no trono 
Ca. 1175-1200 
Mármore 
107 x 77,5 x 15 cms 
Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca 

Cáliz de San Xeraldo 
Ca. 1004- 1008 
Obradoiro leonés 
Prata repuxada, cicelada, fundida e dourada 
11 x 0 7,5 (copa) x 0 7 (base) cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 

Patena de San Xeraldo 
Ca. 1004-1008 
Obradoiro leonés 
Prata repuxada, cicelada, fundida e dourada 
0 8,5 cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 
Inv. # TSMB 5 OUR B 

Capitel con home entre lianas 
Ca. 1110 
Granito 
46 x 52,5 x 39 cms 
Tesouro-Museu da Sé de Braga, Braga 
Inv. # TSMB 155 ARQ 

TomboA 
Ca. 1129-1134 
Manuscrito (minúscula carolinxia, 
capitais iluminadas) 
47,5 x 35,5 cms, 71 ff 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 
Sinatura # Cod 1 



Codex Calixtinus [Líber Sancti Jacobt] 
Ca. 1137-1140, 1173 
Pergameo (minúscula carolinxia, 
capitais iluminadas) 
29 x 21 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 
Sinatura # Ms 1 

Codex Calixtinus Vaticano 
Ca. 1325-1350 
Pergameo (mint'.1scula carolinxia, 
capitnis iluminadas) 
37,5 x 26 cms 
Biblioteca Apostolica Vaticana: Archivio 
di San Pietro, Cidade do Vaticano 
Sinatura # Ms C 128 

Historia Composte!lana 
Ca. 1200-1250 
Pergameo (minúscula carolinxia, 
capitais iluminadas) 
32,5 x 22 cms 
USAL-Universidad de Salamanca, Biblioteca 
General Histórica, Salamanca 
Sinatura # Ms 2658 (4) 

Doazón de Afonso Reimúndez a Munio Pérez, 
chamado Tacan, do mosteiro de San Xurxo de 
Codeseda, co seu cauto, xantares e a sétima parte 
da herdade da villa Felgaria, entre outros, con 
confirmación e rúbrica do arcebispo Diego 
Xelmírez 
31 de maio de 1124 
Pergameo 
44 x 64 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 
Sinatura # ACS S 7 /3 

Privilexio de Afonso VII aos participantes na obra 
da Catedral de Santiago de Compostela, con 
confirmación do arcebispo Diego Xelmírez, 
entre otttros 
18 de marzo de 1131 
Pergameo 
37,5 x 62 cms 
Cabido Metropolitano de Santiago de 
Compostela, ACS-Arquivo da Catedral 
de Santiago de Compostela 
Sinatura # ACS S 7/4 

Don Diego Gelmírez 
Manuel Murguía 
A Coruña: E. Carré, 1898 
35 x 25 cms 
267 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 
Sinatura # 8013 

Diego Gelmírez, First Archishop o/ Compostela: 
A Dissertation 
Anselm Gordon Biggs 
Wahington D.C.: The Catholic University 
of American Press, 1849 
23 x 17 cms 
398 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 
Sinatura # GA 5629 

Saint James's Catapu!t. The Life and Times 
o/ Diego Gelmírez o/ Santiago de Compostela 
Richard A. Fletcher 
Oxford: Clarendon Press, 1984 
22 x 14 cms 
341 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, 
Santiago de Compostela 
Sinatura # 3SG FLE 1 
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Gelmírez, o el genio afectuoso, creador y humorista 
del tiempo románico. Vida y glosas de su vida 
Ramón Otero Pedrayo 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991 
35 x 25 cms 
267 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 
Sinatura # 8.780 

The Early Architectural History o/ the Cathedral 
o/ Santiago de Compostela 
Kenneth J ohn Conant 
Cambridge: Harvard University Press, 1926 
31x23 cms 
84 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela 
Sinatura # GA 1002 

Romanesque Sculpture o/ the Pilgrimage Roads 
Arthur Kingsley Porter 
Boston: Marshall J ones, 1923, 10 vols. 
23 x 17 cms 
Vol. 1: 385 pp 
USC-Universidade de Santiago de Compostela: 
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, 
Santiago de Compostela 
Sinatura # B 2420-5 
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Todo canto antigamente se escribiu, escribiuse para a nasa instrución. 

Rom. 15, 4 
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