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Hai quen formulan a vida con criterios estreitos de utilidade ou inu

tilidade e en virtude dese simplista xuízo empobrecémonos de tantos 
camiños que traen ao corazón luces de beleza ou mensaxes de espe

ranza. Esta e"'Posición é un regalo para descubrir o valor precioso do re
cordo e da gratitude, porque unha reliquia é, sempre e sobre tocio, un ha 

evocación_de alguén ou de algo cuxa vida é unha herclanza que o tempo non borra. 
E se ao recordo se une a beleza da arte da escultura ou da ourivería, ternos nesta 

mostra uriha oportunidacle extraordinaria para facer memoria . Galicia é unh a perma

nente caixa de sorpresas, e o seu patrimonio, un discurso que nos permite facer ca mi

ños de futuro co recordo do pasado e coa beleza de novas paisaxes ele so liclarieclacle e 

respecto. 
O Camiño de Santiago como meta frutífera ele espiritualiclacle, cultura, be leza e con

viven.cía non existiría sen o sepulcro do Apóstolo nin sen as súas reliqui as, que como 

un imán atraen ata Compostela a xentes de tocia Europa, da que Galicia forma parte e 
desexa afirmarse Iia máis fecunda moderniclade dende a tradición e a memoria. 

A relación das pezas que conforman esta mostra fíxose con especial coiclaclo, al

gunhas, aínda que de pequena aparencia, teñen un fondo significado para Galicia; 

outras son de distintas xeografías e coa súa presenza acrecéntanse os lazos que nos unen 
con outros pobos e cidades e certifican que os santos fan máis fecundos os camiños da 

solidariedade. 
Celebro que neste Ano Santo teñamos unha oportunidade ele que a historia , a tradi

ción, a cultura, a beleza, e a espiritualidade se aglutinen a través de exposicións como 
esta, que se titula acertadamente En olor de santidade , que é o mesmo que dicir en olor 

de fraternidade e de sosego. 

Manuel Fraga lribarne 
Presidente da Xunta de Galicia 





Poderiamos tamén chamarlle en olor de fraternidade ou de solida
riedade, porque o discurso desta exposición nos achega a uns persona
xes, "os santos", cuxa traxectoria humana fo¡ vivir as Benaventuranzas 
de Xesús, programa que obxectivamente considerado é a única maneira 
realista de facer habitable o mundo. 

Por isto a súa oferta segue a ser válida, a súa presenza no vivir de xentes de toda con
dición é máis forte cás correntes laicistas que quixesen aparcalos dos camiños da pre
senza. Os santos son sempre amigos que estiveron preto dos máis pequenos, os pobres, 
os que sofren, por iso a súa herdanza é luminosa e por iso se procurou conservar a súa 
memoria gardando e venerando as súas reliquias, unhas con todas as garantías da auten
ticidade, outras coa boa vontade de supoñelas relacionadas con eles. E para conservar a 
fe e a arte déronse a man e naceron espléndidos relicarios e retablos que sorprenden e 
serenan o espírito coa súa beleza. 

Esta exposición na que a diocese de Ourense ten unha especial presenza no contexto 
dun Ano Santo Compostelán, quere ser máis ca unha recompilación de obras de arte, 
un fenómeno cultural e un escaparate para chamar a atención dos curiosos. Quererfa 
ser sobre todo un libro aberto no que ler con esperanza un ha páxina do Evanxeo, escrita 
co discurso das palabras que coa súa vida xenerosa os santos nos rega laron, especial
mente os nasos, san Rosendo defensor de Galicia, batallador pola xustiza e amigo do 
silencio na quietude de Celanova; san Francisco Blanco, misioneiro e mártir no Xapón ; 
o Beato Sebastián Aparicio, que en México fo¡ promotor de proxectos de mellara e con
sola dos pobres .. . ; san Martiño, o noso patrón, que no seu compartir a capa consagrou 
para sempre a imaxe do amor solidario; e despois o Señor Santiago, que segue alentando 
camiños de peregrinación que permiten a reflexión e o encontro. 

Como hispo de Ourense quixen que a exposición fose tamén en si mesma unha pará
bola da nosa vontade como igrexa particular de compartir o que ternos, a nosa esperanza 
e o noso patrimonio, que xunto aos santos sirvan para estreitar as mans con outras igre
xas e con todas as xentes de boa vontade. 

Querería agradecer a todos os que con nós decidiron compartir os testemuños pre
ciosos de fe e de arte que aparecen nesta mostra, e á Xunta de Galicia o acerto inteli
xente de apoiar unha mostra que nos permite afondar na nosa identidade como pobo, 
xa que Galicia, sen a herdanza cristiá, diluiríase nunha pouco definida terra de ninguén. 

O meu desexo é que quen visiten esta mostra se sintan próximos e amigos dos san
tos, próxima e amiga, solidaria na súa pobreza e feliz no seu camiño a esta igrexa de 
Ourense que secularmente soubo irmandar fe e cultura como proxecto de convivencia 
e de progreso. 

Luis Quinteiro Fiuza 

Bispo de Ourense 





Ourense ten un rico patrimonio, cuxo coñecemento e estudio pro
pician importantes proxectos que non deixan de ser contribucións fe
lices para que a vida non foxa das súas terras, nin se afaste das súas 
paisaxes. Poñer de relevo o valor obxectivo <lestes relicarios, facer posi
ble a súa conservación e propiciar o goce estético da súa beleza por parte 

de todos os cidadáns é un logro inmediato desta coidada exposición, froito da colabora
ción de moitas institucións. 

Nestes relicarios, no amor que os fixo nacer, na memoria que gardan de personaxes 
desta terra ou doutros que achegaron consola e ilusión á nosa historia, está resumida 
unha parte importante da nosa esencia como pobo. Un pobo que, como meta de pere
grinacións ao sepulcro do Apóstolo, se fixo lago fecundo no que recalaron augas de cu l
tura de toda Europa, que agora intentamos entre todos revitalizar e á que desexamos 
ofrecer o alento de respecto, tolerancia e espiritualidade que cultivamos sec ul armente 
e que ten a mellar expresión no noso patrimonio artístico. 

Somos depositarios dunha herdanza que estamos na abriga de entregarás futuras 
xeracións e ternos a vontade de non dilapidar degradando a súa materialidade, nin esq ue
cendo os seu significado, que é a única maneira de que a arte, ademais de satisfacer a 
mirada, encha tamén o corazón . 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo 





Os valores humanos, morais e sentimentais presentes nunha crenza 
relixiosa encontran un reflexo material evidente na capacidade artística, 
na beleza que o artífice é quen de xerar cando se propón capturar a espi
ritualidade e dotala de carácter estético. A exposición que aquí presen-
tamos é un bo exemplo des ta relación entre arte e espiritualidade, entre 

cristianismo e expresión estética en grao sumo. 
Na maioría das culturas a marte física vai seguida dun renacemento espiritual que 

devén na sacralización da mesma. Unha sacralización que se materializa no afán por con
servar, gardar e protexer os elementos físicos que nos recordan que o ser perdido un día 
estivo aquí. Ese é o sentido das reliquias. E con ese supremo respecto pala memoria e 
o sagrado ten que ver o esforzo artístico xerado para albergalas. 

Este Ano Santo 2004 recórdanos, xustamente, eses aspectos a través das que quizais 
sexan as reliquias máis célebres de Occidente, coa peregrinación á cidade que se mos
tra como relicario xigante, xoia artística que encontra a súa culminación no cofre que 
garda os restos do apóstolo Santiago, a catedral. 

Pero a peregrinación a Santiago, como a actividade dos artistas sacros, vai rnái alá 
da curiosidade e da admiración. É un exemplo de humanidade no que o peregrino se 
encontra a si mesmo e encontra a espiritualidade dos santos cuxa memoria a Igrexa tra
tou de preservar a través do culto ás reliquias e a esmerada elaboración dos relicarios . 

Como non, moitas das reliquias presentes nesta exposición están relacionadas coa 
peregrinación, pero tamén coa presenza de santos locais que, dalgún modo, expresan a 
constante proximidade e familiaridade desta relixiosidade: santa Eufemia, santo Atila no, 
santo Ordoño, pero sobre todo, san Rosendo, san Martiño Dumiense, probable respon
sable da evanxelización de Galicia. 

As reliquias teñen que ver coa adoración e o respecto por aqueles que lograron alcan
zar altas cotas de excelencia na súa dimensión humana, respecto presente no traballo 
de artistas capaces de expresar sinteticamente esa perfección moral. Así, esta exposición 
móstranos a pegada dos obxectos persoais dos santos, das causas que tocaron, dos seus 
carpos, incluso dos lugares polos que pasaron; pero tamén é capaz de facernos percibir 
a transcendencia dos relicarios como obxectos artísticos xerados dende a espiritualidade. 

Este catálogo recórdanos, en definitiva, a capacidade da arte sacra para a constitu
ción e promoción dos valores culturnis, espirituais e morais ao longo da historia, e sig
nifica o esforzo conxunto de distintas entidades e institucións para presentar, dun modo 
vivo e suxestivo, ámbitos da nasa cultura que, ás veces por pouco coñecidos, non sem
pre teñen o realce que verdadeiramente merecen . Vaia por isto os nasos sinceros para
béns a todos os que co seu esforzo fixeron posible esta exposición . 

Mauro Varela Pérez 
Presidente da Fundación Caixa Galic ia 
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En olor de santidade. 
Relicarios de Galicia 

José Manuel García Iglesias 

Entender as reliquias como "presenzas" santas fo¡ unha espec ie de constante, ao 

longo dos séculas, no devir da Igrexa. O amor por esas referencias tanxibles á sa1~tidade 
que gardan os relicarios ten unha historia especialmente brillante a partir da Contrarre
forma, precisamente tras ser posto en cues tión, polo movemento reformista, o valor da 
intercesión dos santos. 

En calquera caso, a devoción do crente rastrexou sempre no mundo das cosas as 
pegadas da intanxible condición da santidade, xerándose un amplo abano de pos ibilida
des ao respecto, que nos levan dende o ser dos propios corpos sa ntos ata as máis inv -

rosíiniles relacións coa traxectoria vital ele quen foron recoñec iclos con ta l condición. 

Póclese falar así ele que existen no ,mundo das re liquias moi diversos ni veis de re la
ción entre o que se expón e a realiclacle mesma claque! tes temuño el e sa ntidade que se 

materializa nun relicario. Tamén, e en paralelo, debe aludirse a moi diferentes graos de 
verosimilitude. Trátase, non obstante, e en tocio caso, clun capítulo vincu lado ao sacro, 
ele longa tradición histórica no ámbito cultural, no que non importa tanto a cliferenza 

entre o certo e o li ncerto como a carga implícita de devoción e el e oración que existe tras 
cada un deses testemuños nos que prima o "olor da santiclacle". 

~ 

Tratar dende a Compostela de 2004, que vive o primeiro Ano Santo del terceiro 
milenio da era cristiá, sobre as reliquias é un acto cargado de significado. Tocio o move

mento da peregrinación xacobea ten, no recoñecemento clunhas reliquias, o seu punto 
de partida. Despois a catedral, que se levantou tomando como referencia esencial para 

a súa edificación a tumba garcliá dos sagrados restos ele Santiago, fíxose , aclemais, cun 
formidable conxunto de reliquias, como outras graneles bas ílicas da cristianclacle . H ai 

que subliñar ao respecto que o tesouro da basílica xacobea, que ten precisamente no 
repertorio ele reliquias -e conseguintes relicarios- o seu don máis prezaclo , conta, en 
calquera caso, co seu expoñente máis significativo fóra do que se entencle propiamente 

como Tesouro e capela de Reliquias , que é na tumba apostó lica, que asocia aos enten
didos como restos óseos do apóstolo Santiago o Maior e os tamén recoñec iclos como 

relativos a Teodoro e Atanasia, discípulos el e quen se va lora como primeiro evanxe li za
dor des tas terras do finisterre europeo 

Durante un certo tempo quen viñan a Compostela admiraban unha parte sobresa

ínte daquel singu lar Tesauro no chamado retablo das Reliquias Vellas , un moble do 
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século XVI que perdeu o seu antigo uso xa no XVII, momento no que a estancia cate
dralicia no que se encontraba converteuse en capela de San Fernando. Pois ben, a recu
peración claque) antigo retablo relicario estivo a ser chamado, dende un principio, a gran 
peza de referencia desta exposición, xa que se entendeu que a súa recuperación como 
tal debía de ser un dos legados que o mundo das exposicións debía deixar como patri
monio do Xacobeo 2004. 

Así pois , o Olor de santidade ten na propia catedral de Santiago, e no que ela supón 
como meta do culto xacobeo, unha clave fundamental, así como na concreción do dis
curso expos itivo. Preténclese facer unha recapitulación sobre a historia e a realidade 
actual do relicario asoc iado, dun modo particular, á figura do Apóstolo Santiago o Maior. 
Nes ta liña ele acc ión considerouse pertinente traer ata a Compostela do Ano Santo 2004 
outras reliquias vinculadas ao Apóstolo, e seguir nesta forma ele acción unha inquietude 
manifes tada por algunha mostrado proxecto expositivo clesenvolvido nesta mesma anua
lidadc; nes te sen tido clé bese citar, concretamente, Luces de Peregrinación, na que un 

apósto lo pereorino burga lés mostraba no seu peito unha suposta reliquia do Santo. "En 
lord , santiclacle" tráe nos ata Ga licia , neste caso, reliquias xacobeas que veñen, entre 

outros sitios, dende Ita lia 
·a presenza do compostelán, no que ás re liquias se refire, é sobresaínte nes ta expo

s ic ión, tamén el be ele va lora rse como ben importante a representación das demais sés 
p iscopais ga legas entre as que, nes te caso, se lle outorga unha importancia destacada 

á Igrexa ourensá. 
Por que Ourense? A cliocese auriense é unha das máis ricas entre as españolas en 

Patrimonio Cultural, e canta, no mundo dos santos, cunha nómina importante. E é que 
a re liquia pode falarnos de santos ele terras moi afastadas e ata lendarias, pero pode.igual
mente contar co sabor do próximo, daquilo que nos fa¡ caer na canta que tamén dende 
aquf se pode adquirir a condición de santidade. 

É moi significat ivo, nun parecido sentido, o feito de que no cadeirado do coro da 
catedral de Tui, concibida a principios do século XVIII, se dedican as táboas correspon
den tes ás cadeiras máis importantes aos "santos galegas"; en tanto que aos que se poden 
entender como propios da lgrexa latina, en xeral , outórgaselle o máis discreto espa'zo da 
fronte das pilastras. Tamén está aquí considerada, dunha forma moi intencionada, o valor 
do próximo, do inmediato. 

Relacionar a presenza dominante do propio sobre o que é patrimonio común é algo 
ao que se lle pode dar un sentido moi especial neste tipo de igrexas fronteirizas -é o 
caso tanto da de Tui como da de Ourense- , que tenden a remarcar a súa propia iden
ticlade fronte ao territorio portugués, notoriamente distanciado agora da xeneralidade 
ele España e particularmente ele Galicia, concretamente, nas datas nas que se fan gran
el s re licarios con presenza notabilísima dos representantes das igrexas particulares en 
cues tión. 



O feíto de que a reliquia teña unha especial relación con Galicia é considerado como 
un valor engadido, precisamente por ese sentido do inmediato , para quen require a súa 

intercesión. 

Catedrais, antigas colexiatas, mosteiros e conventos, as í como santuarios e igrexas 

parroquiais atesouraron como prezados bens o don das máis va riadas reliquias que che
. gan ata esta exposición , non só de moi distintos recantos de Galic ia senón tamén clou

tras par~s de España e aíncla ele terras fo ráneas, representados el e maneira signi fica tiva, 
igualmente, neste caso. 

Tamén parece oportuno fac e r finc apé , por outra parte, e n qu e es tamos ante un 

ámbito cultural no que se deben ele ter en canta as matizacións que ao respec to po iclan 
facer a Igrexa latina en xeral e, dun modo particular, a hispana. Os re lica rios aq uí se lec

cionados non só obedecen a moi varias tipoloxías senón que atenclen, máis ele unha vez, 

a particularidades ele devoción dignas el e poñer ele relevo . E é que a moitos sa ntos se lles 
recoñece unha concreta mediación en determinadas enfe rmiclacles ou c irc un stanc ias 
negativas na que cabe solicitar a súa mediación especializada. 

A igrexa ele San Domingos ele Bonaval, en Santiago, e a catedra l el e Ourense son cl ous 
lugares idóneos para desenvolver a exposición aclquire a corpore iclacle de bida . Nese 

espazo eclesiástico, que pertenceu á arele dominica, na que Galicia quixo constru ír o seu 
Panteón ele Galegas Ilustres chegan país, ele maneira tempora l esta representación ele 

figuras egrexias ás que a Igrexa recoñeceu a honra da santiclacle. Algunhas delas como 
Mariña, Rosenclo ou Paio teñen presenza polo tempo da exposición en form a el e reliquia 
neste lugar tan significativo. O feito de que outra mostra , dedicada ao xacobeo dende a 
perspectiva da memoria, suceda a esta neste templo, localizada ante o sitio da antiga 
porta de peregrinación xacobea máis transitada -a do Camiño-, converte a es te templo 
nunha das referencias máis distintivas no ámbito das exposicións do Xacobeo 2004 en 

Compostela. 
Tamén na catedral de Ourense o recordo de personaxes de ante ten unha especifi

cación moi importante no bo conxunto ele momentos funerarios que atesoura . A gran

deza das súas tres naves , na parte que mira cara aos pés do templo, é o lugar no que se 

dispón esta mostra que integra, nada menos, que a contemplación do Pórtico do Para
íso, un dos magnos testemuños do primeiro Gótico en Galicia, clignísima herdanza no 

mundo da plástica, nada menos , que do Pórtico da Gloria, da bas ílica santiaguesa. Nes te 
caso "En olor de Santid ade" sucede, no te mpo , nes te mes mo espazo ca ted ra li c io 

auriense , a unha magna mostra sobre a Ribeira Sacra; nela considérase un dos territo

rios galegas nos que a pegada do espiritual intima cunha paisaxe, construíndo unha his
toria de relevantes matices. Pois ben , tamén neste caso, pódese dicir que Ourense, dende 

a grandeza da arquitectura medieval da súa catedra l, canta con dúas exposicións rele-
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vantes que resultan idóneas, a todos os efectos, para o lugar ao que foron destinadas e 

que celebran o Ano Santo do 2004, ao pé mesmo da Ruta da Prata portadora, así mesmo, 
de peregrinos cara a Compostela. 

O catálogo resultante desta exposición ofrécenos, xunto cunha serie de estudios 

dende os que se pretende afondar no tema das reliquias, non só as fichas correspon
clentes ás distintas obras que configuran esta mostra senón tamén outras ele carácter bio

grá fico que pretenden aproximarnos aos datos haxiográficos máis relevantes dos santos 
presentes, a través dos seus relicarios, nesta mostra; póclese ver, neste sentido, como dal

gunha das figuras aquí recolliclas apenas sabemos nada. Tan só nos queclou o seu nome, 
o seu recorclo convertido neste "olor ele santiclacle" e pouco máis. Pero, aíncla senda así, 

forman parte clunha historia longa e rica que ten na práctica da oración e das boas obras 

os a licerces que construíron, tantas veces ele forma anónima, ese enorme patrimonio 

humano que é o da santidacle. Os relicarios , á fin, pretenden ser isa: sinais ele relixiosi
dacle presentes a través ele a lgo tanxible, ás veces cleixánclonos ver "o santo", outras, gar

dáncloo como un tesauro nas entrañas mesmas clunha obra ele arte calquera. 

A valoración cleste libro, e da exposición corresponclente permítenos ver, contem

¡ lando o discurso co nstruíclo, corno unha serie ele tallas, pinturas, libros, documentos ... 

cl an luz sobre o que o mundo das reliquias significa. 

O bo traballo do comisario, a xenerosiclacle dos prestadores, a profesionaliclade de 

documentalistas , res tauradores , estuclosos, deseñaclores, técnicos que coiclaron do segui

me nto do catálogo, fotógrafos, responsables da materialización do cleseño, persoas que 
coiclan do día a día clesta exposición e, en moitos casos, móstrana ... todos eles configu
ran un eq uipo extraordinario aos que a S.A. ele Xestión do Plan Xacobeo da Consellería 

el e Cultura Comunicación Social e Turismo da Xunta ele Galicia lles cleu a confianza e 
o apoio prec isos para poder facer a tarefa debidamente. A todos eles a nasa gratitucle 

polos seus respectivos esforzos. 



Relicarios de Galicia. Como un xogo 

da oca da santidade 

Miguel Ángel González García 

Os santos marcan os Camiños de peregrinación. Unhas veces as súas reliquias son 
o destino, outras o alento no camiño, como nunha parada devota que permite recobrar 

forzas e razóns para seguir; compañeiros de viaxe e de fatigas, non seres distantes qu e 
nunca pisaron aterra nin se mancharon copo dos camiños. Souberon ele cansazos e el 

malas pousadas, pero tamén ele esperanzas, e os seus olios brillaron el e dicha como os 

nosos ante a beleza clun amencer, e a tenrura habitounos e fíxoos solidarios. 

As reliquias, os recordos de que foron carne e óso ou das cousas que toca ron, fixé
ronse por iso consolo, illa de esperanza no mar dos cansazos , prestixio el e que n sa be que 

ten amigos en cuxo ombro podes poñer a túa cabeza cansada, e razón ele be lezél qu e 

esperta primaveras na alma. A elas débelle a arte gozos e celebracións. Con elas a pere
grinación sumou razóns para emprender un camiño. As reliquias son , en definitiva , a 

razón da propia peregrinación e outras mil aventuras que acaecen no Camiño, como se 
fose un sacro xogo da oca que remite de reliquia en reliquia , de santuario en santuario, 

de milagreen milagre ata Compostela, onde gañar o xubileu e visitar o relicario da cate
dral son o termo feliz dese xogo e desa aventura. 

O valor das reliquias supuxo abrir unha porta grande a importantes proxectos artís

ticos como as capelas que se destinan exc lusivamente a relicario, como se fose clun 
museo de recursos sobrenaturais ou dunha biblioteca con libros onde ler unha páxina 

de alento ou de proximidade; os retablos onde se dispoñen , ele xeito ele lacenas da san
tidade, os continentes plurais pero sempre procurando a maior dignificación dos conti

clos; os impresos que divulgan o catálogo das mesmas, como unha invitación a ser 

visitados ou un receitario para poñer remedio a unha necesiclacle ou lenitivo a unha clor. 
O mundo da arte, dende a antigüidade ata hoxe, tivo como punto ele mira as re liquias, 

xa sexan ósos dos santos ou outros recordos que vincu lan con eles. 

Non é necesario dicir que non houbo unha vontade ele pasar pola peneira clunha crí
tica rigorosa a autenticiclade ele moitas , xa que todo o suplían o desexo el e prestixio ou a 
necesidade case de ter preto un "talismán" propicio fronte as adversidades. Noutros casos 

a historia apoia sen receos a verclacle dos restos ou memorias que fan presentes os per

sonaxes que foron exemplares e cleixaron unha pegada ele esperanza no sinxelo ou com
plexo vivir das xentes. 
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Titulamos esta exposición En olor de santidade, porque é a expresión que utilizaba o 
pobo para facer a súa inequívoca "canonización" dos compañeiros de viaxe que non se 
renderon ante as fatigas, nin pecharon os seus olios aos dores ou necesidades dos outros; 
un aroma de flores que serena o olor desagradable da morte. 

A exposición pretende descubrir, no contexto dos Camiños do Señor Santiago, un 
verdadeiro tesauro de arte que non sempre está ao alcance do curioso. Co maior res
pecto ao seu significado relixioso, subliñamos o grande interese que para a historia do 
arte teñen estas obras e toda a riqueza de vida e esperanza que apoiaron no pasado e, 
nalgunhas ocasións tamén no presente. 

A exposición ten como núcleo un conxunto moi valioso de obras e un amplo abanico 
de cronoloxías, tipoloxías e calidades da diocese de Ourense, igrexa antiga e rica nun 
patrimonio que é expresión dunha fe e un amor que están na raíz de todo. 

Ourense sabe que o seu protagonismo nos camiños de peregrinación a Santiago dé
be llo as reliquias clalgCins santos como santa Eufemia, santa Mariña, e 1san Rosenclo, e 
ao anto Cristo, que non cleixaba ele ser unha reliquia e un relicario, que se ere feíto por 
Nicoclemo encerraba no seu peito un fragmento de soga coa que ataron a Xesús no 
Pretorio. 

Pero entorno a este núcleo ele sorpresas buscouse, como unha parábola de fraterni

clacle e ele soliclarieclacle, ele precioso regalo ele amigos que comparten o que teñen, obras 
significativas das igrexas irmás de Compostela, Lugo, Mondoñeclo, Tui, Astorga, nas que 
Santiago o Maior ou os santos de Ourense vinculados á ciclade teñen presenza. Inten
tamos que de novo os seus relicarios no acurten o camiño e nos proporcionen o gozo de 

sabernos amigos. 
Unha selección ele imaxes ou pinturas de santos cuxas reliquias se expóñen, docu

mentación pertinente que certifica o valor que as reliquias tiveron e as reproclucións 
fotográficas dos principais retablos-relicario de Galicia, completarán unha oferta suxes
tiva , en moitos casos novidosa e claramente oportuna no contexto clun Ano Santo Com
postelán que Ourense quere ofrecer a todos con aberta xenerosidacle. 

Para organizar os contidos dun valioso catálogo, enriquecido con textos redactados 
por especialistas pero con vontade de chegar a todos, sen convertelo nunha oferta exclu
siva para eruditos, sobre o complexo e interesante mundo das reliquias, dividimos a expo
sición en capítulos a modo de miradas ou indicacións para axudar a quen a visite ou lea 
no catálogo, a valorar mellor uns contidos que en moitos casos permaneceron silencio
sos ata o presente. As fichas individualizadas de todas as pezas permitirán saber en con
creto as circunstancias de todas elas e tamén interesar ao estudoso en novas reflexións ' 
sobre elas. Non é secundaria a intención de que a exposición sirva para novos estudios 

sobre o noso patrimonio ao tempo que contribúa á limpeza e restauración de moitas eles ~ 

tas obras, clevolvéncloas á súa beleza orL'Cinal. 



Esplendores para a veneración 
Relicarios, tipoloxía e materia 

As reliquias son como esa lámpada que di o Evanxeo que non se oculta, senón que 
se pon sobre a mesa para que alumee a todos os da casa. Por isto, para conservalas e para 
ofrécellas á veneración procurouse en cada caso o 
mellar, o que estaba ao alcance das posibilidades eco-
nómicas de cada igrexa ou mosteiro. 

Só as reliquias que se ocultaban nos altares para 
sobre elas celebrar a eucaristía envolvéronse na humil
dade da madeira sen apenas traballo e esmero. Pero as 
outras conserváronse en arquetas de esmalte de Limo
ges, aproveitáronse caixas de óso e marfil de orixe árabe, 
engarzáronse en prata que tomou mil formas, dende as 
torres aos ostensorios dos chamados "de sol", colocá
ronse en retabliños de madeira dourada, ou en urnas de 
coidadas labras ou en cruces que abriron nos seus bra
zos ocas para encherse da memoria dos santos . Arqui
tecturas en miniatura cheas de coidado e de esple~dor. 
Cando non houbo posibilidade, as reliquias buscaron 
materiais máis sinxelos, pero sempre poñendo na 
e~carga o desexo de mostrar con dignidade o tesauro 
que os honraba. 

Anatomías sagradas 
Tipoloxías anatómicas de relicarios 

Sobre todo tiveron éxito as formas anatómicas que intentaban poñer á osamenta a 
vestimenta dun carpo, suponse que correspondían á parte anatómica conservada, aínda 
que non sempre houbo acerto en determinala. Preferentemente son carpos enteiros en 
cera, dos que en Galicia se conservan varios procedentes de Roma, onde houbo unha 
intensa produción nos séculas XVIII e XIX, aínda que non figure ningún nes ta expos i
ción por dificultades no préstamo, e bustos, cando o que se conserva é a cabeza, de prata 
como os que se expoñen da catedral de Tui ou de madeira policromada, ou de pra ta e 
madeira como o precioso de santa Constanza da catedra l de Ourense. E despois brazos 
que fan bendición permanente ou mans que se tenden para tocar e sinalar camiños e 
esperanzas. 
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As cousas que tocaron 

Relicarios de obxectos relacionados cos santos 

Os efectos taumatúrxicos ou o poder de evocación contaxiou os obxectos que os san-. 
tos tocaron , os seus vestidos, aneis, obxectos que lles pertenceron, cartas que escribi
ron, e causas que puideron rozar. 

Algúns son reais, outros non, como o tesauro de san Rosendo, cuxas pezas feliz
mente conservadas por supoñelas do santo foron nalgúns séculas posteriores colocadas 
no seu sepulcro cando se canonizou; cando no século XVII se abriu o sarcófago alíes-

taban cos seus restos, e fo¡ fácil, nun momento de pou
cos coñecementos de estilos, atribuírllos ao santo, 
como a mitra, o báculo, os peites .. ., non obstante, o 
anel e as pezas de xadrez son probablemente súas. 
Sendo un dos símbolos máis prezados da dignidade 
episcopal, os aneis foron especialmente valorados no 
mundo das reliquias, porque aclemais o material, ouro 
ou metal, conservouse ben e ao abrir as súas tumbas 
recuperáronse. Reunimos tres: o ele san Rosenclo, san
to Orcloño bispo de As torga e santo Atilano hispo de 
Zamora. 

Pero clespois están algúns teciclos como a saba de 
santa Eufemia, ou restos ele hábitos de santa Clara ou 
san Francisco, ou a silva na que segundo a tradición san 
Bieito se botou para calmar as súas paL'Xóns. 

É fermoso esta presenza das causas, esas que durante 
a vicia ás veces tanta compaña fan, tanto conforta velas 
e tocalas, e que se ves tiran do respecto de quenas usou 

e sigan polo menos ofrecénclonos o regalo da súa silenciosa beleza. 

Specula peregrinationis 

Os santos peregrinos 

Espello onde mirar para acertar nos camiños da peregrinación da vicia, modelo de ca
miñantes, compañeiros de viaxe e guías serenos cando os camiños se fan incertos ou as 
inclemencias invitan aos desánimos. Os santos que historicamente fixeron a peregrina·
ción a Roma, a Xerusalén, a Compostela, ou os que protexeron a tocios os viaxeiros ou 
os que converteron a súa vicia nun itinerario misterioso de etapas cara a metas xenerosas. 



lmaxes e reliquias de san Cristovo, que a lenda fixo xigante, xa que atravesaba un río 
e axudaba a que os camiñantes chegaran ás súas metas, e que un día xeneroso pasou o 
río a un neno que era Cristo e cuxo servizo fo¡ pago con felicidade e salvación. Foi e é o 
patrón dos que viaxan. 

San Roque na súa peregrinación a Roma vestiuse de peregrino para sempre, e a súa 
asistencia aos apestados fúmo irmán de todos os que teñen chagas no corpo ou na alma. 

San Francisco de Asís veu dende Italia a Compostela como san Famiano dende Ale
maña, para despois quedar un tempo de monxe en Oseira ata outra volta emprender 
camiño ata Italia onde morreu. 

San Francisco Xabier evoca a todos os peregrinos de 
terras lonxincuas abrindo camiños de esperanza. 

Santa Tareixa de Xesús e san Xoán da Cruz foron 
santos de camiños e de pausadas, e ao tempo marcaron 
o itinerario espiritual de altos voos místicos. 

Vicente Ferrer e san Pedro mártir, dominicos, son 
tamén espello de quen anclaron camiños; o primeiro 
chegou a Compostela, e na igrexa ele San Domingos ele 
Bonaval gárdase o púlpito dende o que fixo un dos seus 
sorprendentes sermóns, e a Pedro mártir matárono 
no camiño e é como un recordo dos moitos peregrinos 
que sufriron agresións e perigos nos camiños que 
emprenderon. 

De lonxincuas terras 
Reliquias de santos foráneos 

Un capítulo intenso do mundo curioso das reliquias nútrese de santos ele toda raza, 
tribo, lingua e nación, como di o Apocalipse, que por camiños tantas veces curiosos e 
non sempre ben estudados chegou a nós. Foron fonte de lendas, culto, devoción, refe
rencia, e beleza. Reliquias que como unha dádiva prezada trouxeron bispos e próceres 
ás súas igrexas ou aos conventos que fundaron. Entre estes santos destacan os moitos 
que proceden de Alemaña, santos inexistentes pero xustificaclos como pertencentes ao 
suposto grupo de once mil virxes compañeiras ele santa Úrsula ou aos innumerables com
pañeiros mártires de san Mauricio, soldados da Lexión Tebea. Destes santos e santas 
vestidas as súas reliquias de fermosos bustos hai exemplares preciosos na catedral de 
Ourense, en Castro Caldelas, en Tui , en Monforte de Lemos. A eles hai que engadir os 
que tiveron existencia e martirio probado, mártires romanos ou de Cardeña ou do Xapón, 
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e reliquias de santos das diversas ordes relixiosas, que chegaron a morar nas súas casas 
con todo o dereito que dá ser da familia. 

Glorias Propias 

Santos de Ourense .. . e galegas 

En todas as terras e todos os tempos medraron homes e mulleres cuxa voz e vida non 
gas tou o tempo e impórtannos. Santos da casa, veciños porta con porta, con nomes e 
ape liclos de aquí. Orgullo lexítimo da terra. E os seus recordos gardáronse para gardarse 
ao seu carón de inclemencias e para mostralos aos foráneos como "gloria". San Rosendo 
sobre todo ten neste contexto un prestixio grande porque aos seus frades de Celanova, 
todo lles pareceu pouco para honralo e honrarse coa súa memoria. E a mellor arte de 
cada momento aliouse para a gratitude. 

E con el outros como o beato Sebastián Aparicio, humilde franciscano que en México 
cle ixou ríos ele misericordia, e os que non se ten certeza da súa historia pero fixéronse 
pola tradic ión de aquí, sa nta Mariña, santa Eufemia, os santos Facundo e Primitivo en 
Ourense, sa n Capitón en Lugo, etc ., e os que con historia certa aquí naceron ou reca
laron como san Paio ou san Telmo, ou san Martiño Dumiense coque seguramente come~ 

zou a evanxe lización da nosa terra. 
E os que sen ser de aquí como san Martiño de Tours foron compañía secular como 

patrón e valedor. 

Nolli me tangere 

As reliquias de Cristo, a Madalena, personaxes do Evanxeo 

As reliquias máis valiosas, as que por estimadas se buscaron máis, para as que se fixe
ron máis preciosos relicarios, as que por isto tamén se multiplicaron sen moitos rigores 
foron as ele Cristo , particularmente as da súa Paixón. A cruz, o Lignum, Crucis, obtivo as 
maiores consideracións . Os primeiros peregrinos tiveron como meta aterra de Xesús, da 
que traían causas que piadosamente se supuña que recibiran a caricia ou a mirada de 
Cristo. De alí virían todas as reliquias e as lendas e a fantasía que trenzaron relatos , case 
poemas que consolaron e xustificaron o engarce en marabillosos relicarios. E se Cristo 
á Madalena lle di o "Non me toques", houbo obsesión precisamente por todo o contra
rio, por tocar e bicar, por achegar todo canto puidese ter que ver con Cristo, cuxo con
tac to tantas veces sanclou e dende logo animou. 



Este é un·capítulo centrado nas reliquias de Cristo e dos personaxes que o tocaron 
o se cruzaron nas mesmas coordenadas de tempo e espazo, María, os apóstolos, Mada
lena, os magos, etc. 

A imaxe do crucificado de san Salvador dos Penedos é unha referencia iconográfica 
de alto interese artístico, así como varios Lignum Crucis, espiñas da coroa, a intensa pre
senza nos relicarios de María Madalena, e os amigos de Xesús. Os que lle tocaron e as 
causas que el tocou. Gozo e consola e beleza de talla e ourivería. 

O Señor Santiago e os seus discípulos 
Chegar e bicar o santo 

Esta exposición que nace á calor dun Ano Santo e 
coa mirada posta en Compostela quere significar no seu 
último capítulo o valor e a transcendencia das reliquias 
do señor Santiago, aquel que atrae ata o Finisterre xente 
de toda Europa en busca de paz e de consola. O sepul
cro apostólico é o centro de atención. Chegar e tocar, 
abrazar, bicar, sempre o sentido do tacto como aliado do 
desexo de saúde e de paz. As reliquias de Santiago son 
a razón de que tantos se fixesen peregrinos. Quixésemos 
reunir todos os relicarios que conservan no mundo a 
memoria do apóstolo, aínda que só conseguimos algúns, 
pero nestes moi valiosos signifícase o alto aprecio que 
se tivo en toda a cristiandade á proximidade <leste amigo do Señor. E cos que a tradición 
quere que fosen os seus discípulos e colaboradores, e cuxas reliquias recalaron en Gali
cia, para salvagardalas das invasións. San Torcuato é en Celanova protagonista de excep
ción con san Rosendo, e as súas reliquias e recordos teñen un altísimo valor artístico. 

Imaxes do apóstolo na súa variada iconografía e nunca expostas e diversos impresos 
valiosos completan este capítulo, pechando esta mostra de memoria e de sorpresa. As 
reliquias non están mortas, quizais as observamos con ollada diferente ca nos séculas 
pasados, pero o regalo de beleza dos seus relicarios fainas inestimables, e o consola e 
estímulo do vivir xeneroso de quen evocan segue a ser primavera oeste momento da 
historia. 
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As reliquias no culto da Igrexa 

Ramiro González Cougil 

O termo reliquials deriva do latín "relinquere" (deixar tras si) , "reliquiae" (res tos, des
poxos, cinzas dun morto, reliquias), e aplicouse ao longo da historia aos restos mortais 
(sobre todo o corpo ou partes notables do mesmo) dos mártires e máis tarde dos santos, 
aínda que non fosen mártires . Nun sentido máis amplo aplicouse este termo tamén a 
obxectos (vestidos, manuscritos, lenzos, panos de liño, aceite, pan, etc.) que pertence
ron a santos ou estiveron en con-
tacto co seu corpo, sepulcro e 
incluso con imaxes veneradas 1. 

O Concilio Vaticano 11 dixo que: 
·"De acordo coa Tradición, a Igrexa 
rende culto aos santos e venera as 
súas imaxes e as súas reliquias au
ténticas" (Sacrosanctum Concilium 

=se 111). 
Consérvanse con especial vene

ración as reliquias da verdadeira 
Cruz de Cristo. 

En todas as razas e culturas se 
deu un respectuoso recordo fami
liar e social dos defuntos . Este re
cordo ten, dende sempre, para a 
comunidade dos cristiáns un relevo 
especial cando se trata "de cantos, vivindo agora na patria celeste, foron nesta terra , pala 
santidade heroica da vida, membros insignes do Corpo místico de Cristo e templo vivo 
do Espírito Santo2. 

No cristianismo descubriuse moi cedo a relación entre a morte dos mártires e a de 
Cristo e coa eucaristía, sacramento da morte sacrificial do Señor na Cruz. 

Irnos expor, de modo ordenado, o culto qúe a Igrexa rendeu dende os primeiros sécu
las aos mártires e as súas reliquias , que despois estendeu aos demais santos e que se 
segue a tributar hoxe. Por razóns metodolóxicas distinguiremos xa, dende agora , dous 
apartados esenciais: o culto litúrxico e o devocional-piadoso. 

A urna do Apóstolo 
na cripta da ca ted ra l 
de Santiago de 
Compostela 
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O culto litúrxico ás reliquias 

Na lgrexa, aínda que todo o culto se ordena ao Pai, por Cristo no Espírito Santo, e 
nesa única canle se integra o dos santos, é preciso distinguir entre o culto litúrxico e pia
doso-devocional3, e o mesmo acorre ao tratar do culto cara ás reliquias. No que se refire 
ao culto litúrxico, distinguimos os seguintes apartados: 

A veneración dos mártires 

A veneración palas reliquias creceu, dende o comezo da Igrexa, e cobrou sentido no 
humus do culto aos mártires. No Novo Testamento testemúñase o coidado prestado aos 
despoxos ele Xoán Bautista, decapitado por Herodes no cárcere4 e do primeiro dos már
tires , seguidores de Xesús, santo EstevoS. 

No ano 150, clespois do martirio ele san Policarpo, bispo de Esmirna (discípulo de 
X án Evanxelista), os seus contemporáneos e fieis dannos este testemuño precioso: "Nós, 
só rnáis ta rde, puidernos recoller os seus ósos, máis preciosos que xoias, máis ilustres e 
es timables có ouro e depositámolos nun lugar conveniente. Alí, na medida do posible, 
reunirémonos no gozo e a alegría para celebrar, coa axuda do Señor, o día natalicio do 
seu martirio , para revocar a memoria daqueles que combateron, antes que nosoutros e 
para manter exercitados e a punto, a quen deberán afrontar a loita"6. 

Roma é exemplo preclaro do culto aos apóstolos Pedro e Paulo, mártires na cidade 
eterna?, cuxas basílicas paleocristiás do Vaticano e de San Paulo extramuros asentan 
sobre as tumbas dos dous mártires. Nos anos 220-230 e máis tarde nas sanguentas 
persecucións de mediados do século III ternos un testemuño análogo en Roma do papa 
san Calixto (t 222) , o primeiro papa mártir, cuxo natale (martirio: nacemento para o 
ceo) recolle a Depositio Martyrum de 354 e o martirio de Sixto 11 e os seus sete diáco
nos (6 e 10 de agosto do 258), cinco semanas antes do de san Ciprián (14 setembro). 
Isto debeu supor unha grande influencia para a instauración do culto dos mártires en 
Romas. 

No século IV, o culto aos mártires intensifícase debido á visita e veneración dos seus 
restos nas tumbas, o día do aniversario do seu martirio. En Roma, o papa español, san 
Dámaso, exhorta ao pobo á veneración dos mártires, tanto as súas reliquias como as súa~ 
tumbas, por medio de notas epigráficas9. Nestas percíbese o paso da oración polos defun
tos (mártires) á oración aos mártiresIO. 

Este fervor e os froitos del derivados, fixeron resaltar a pobreza das igrexas que non 
se podían xactar de posuír reliquias. Por iso, quen descoñecían aos seus propios márti
res trataron de redescubrilos e coñecelos. Disto derivaron feitos que preocuparon ao 



emperador, quen con lei de Constantinopla (26-II-386) prohibiu trasladar os corpos dos 
mártires, mentres se autorizaba a construción de pequenas igrexas sobre as súas tum
bas, chamadas martyria 11. 

Coa paz de Constantino, xunto cos martyria se erixen tamén basílicas que acollen 
reliquias insignes. Destaquemos as do santo sepulcro Anástasis e a do Gólgota, chamada 
Martyrium, porque alí sufriu a Paixón e Morte o primeiro dos mártires: Xesús. Ambas 
foron edificadas sobre os lugares correspondentes, onde se cría que tiveran lugar os 
mencionados acontecementos da vida de CristoI2. Tampouco faltarán basílicas cons
truídas e dedicadas na honra dos mártires, como a que 
san Dámaso erixiu na honra do seu diácono, san Lou
renzo (366-384), no seu propio domicilio. 

A finais do século IV a peregrina Exeria, probable
mente galega do Bierzo, describe entusiasmada as fes
tas aniversarias da dedicación das basílicas do sepulcro 
Anástasis e o calvario Martyrion, dedicadas a Xesús na 
cidade de Xerusalén. 

Os construtores das basílicas cemiteriais romanas, 
edificadas sobre as tumbas dos mártires, dos séculos IV
VI, a miúdo intentaron, vencendo grandes dificultades, 
asegurar a unión estreita entre o corpo dos mártires e o 
altar no que se celebra o sacrificio eucarístico. Tal vín
culo viña indicado polo texto de Apocalipse: "Vin ao pé 
do altar as almas dos degolados por causa da palabra de 
Deus e do testemuño que mantiveron"I3. 

O 19 de xuño do ano 386, o bispo de Milán, santo 
Ambrosio, encontrou os corpos dos mártires Xervasio e 
Protasio. Antes de depositar os seus corpos baixo o altar 
da basílica, construída por el e na que pensaba ser ente
rrado, celebrou unha vixilia de oración á que acudiu 
multitude de gentel4. 

No ano 393 son descubertos ·en Bolonia os corpos dos santos Vital e Agrícola, e no 
395 santo Ambrosio encontraos corpos de Nazario e Celso. 

Estas invencións suscitaron alegría e entusiasmo e falouse delas en moitas igrexas de 
Occidente. As novas históricas sobre estes mártires apoiábanse en tradicións locais 
pobres, que hoxe non resisten a crítica hist6rica. Acéptanse tendo en con ta a seriedade 
e fortaleza moral de santo Ambrosio, que xa na súa época convenceu ao espírito crítico 
de santo Agostiño. Pero non é sorprendente que naqueles anos se dean disensións, xa 
que orixinaron outras en distintos lugares e nos decenios seguintes. Nalgúns casos, dubí
dase se foron solicitadas por intereses mesquiños e fanatismo popularl s. 

Brazo relicario de 
San Martiño, último 

tc rlO do séc ulo XVI 1, 
Museo da Ca tedra l 
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Pola contra santo Ambrosio e Agostiño repetidamente proclaman as razóns de tal 
culto, é dicir, a imitación das virtudes dos santos e a fe na súa intercesión, con lixeira pre
ponderancia do primeiro motivoI6. Pero antes de tratar este punto con máis precisión, 
retomemos outro aspecto conectado co culto litúrxico aos mártires e as súas reliquias. 

A dedicación da lgrexa e o altar 

Vimos como moi cedo, na lgrexa, se comezou a venerar os restos mortais dos márti
res no aniversario do seu martirio natale, ao carón da súa tumba e cunha vixilia de ora
ción, a noite precedente . Era unha celebración gozosa e comunitaria, na conciencia de 
que o mártir gozaba xa da felicidade plena que Deus preparou para os que o aman. Des
tacamos xa, como os cristiáns tiveron de seguido unha conciencia clara do vínculo exis
tente entre o sacrificio sacramental, celebrado sobre o altar pola Igrexa (Eucaristía) e o 
sacrificio (martirio) dos seus discípulosl7. Iso expresouse ritualmente enterrando os des
poxos dos mártires clebaixo do altar ou facendo a chamada deposición das cinzas. Así, a 
ce lebración da Eucaristía sobre as tumbas mostra que "o sacrificio dos membros tivo 
principio no sacrificio da Cabeza"'ª· 

Pe ro coa construción das novas basílicas sobre a tumba dos mártires, a partir do 
século IV, hai que destacar o rito da dedicación da lgrexa e do altar. No comezo este rito 
é sinxelo e austero, e implica a vixilia de oración noutra igrexa ante as reliquias, o tras
lado procesional da mesma á nova basílica, a depositio dos restos baixo o altar e a Euca
ristía que o santíficaba19. Pero ao dedicaren as igrexas, non todos os bispos contaban con 
tumbas ou reliquias de mártires coma no caso de santo Ambrosio. Por iso, no século VI, 
se estende o costume de depositar reliquias figurativas, chamadas sanctuaria ou hran

dea , como panos que tocaran unha tumba santa. 
Nesta época, con oposición da lgrexa de Roma, existía o costume xeral de dividir os 

ósos dos mártires20. Segundo unha antiga fórmula litúrxica, "onde se venera unha reli
quia, suponse que descansa a totalidade do corpo"2I . O rito da translación e deposición 
das reliquias fo¡ un dos más populares da liturxia da dedicación da lgrexa22. 

No século VIII , a liturxia bizantina emprega xa dous días para a dedicación. No 
segundo, o hispo convoca o pobo para participar da vixilia ao carón das reliquias dos már
tires e no seu traslado festivo á igrexa, que celebra as súas encenias23 ou dedicación. 

No século VIII , tamén o Ordo Romanus 42 se mantén fiel á tradición local, como o 
mostra o seu título: Ordo quomodo in sancta romana ecclesia reliquiae conduntur24 (Ritual 
da deposición das reliquias tal como se fa¡ na lgrexa ele Roma). Con todo, nótanse xa 
influencias exteriores, francas e orientais25. O hispo acode á igrexa na que se puxeron 
as reliquias e cántase unha primeira ladaíña. Coloca as reliquias nunha patena (isto fai
nos supor que son pequenas), entrégallas a un presbítero e a procesión diríxese á igrexa 



que se vai consagrar. O hispo coloca as reliquias sobre o altar xunto con tres partículas 
do Carpo de Cristo e tres grans de incenso, e unxe os ángulos do sepulcro con crisma. 
Finalmente, sela a tapa con cemento elaborado antes por el e únxea tamén con crisma26. 

A partir do século XI a Igrexa de Roma fixo da dedicación das igrexas o rito máis fas
tuoso da liturxia de Occidente. A liturxia antiga da dedicación era de gran sobriedade; 
comezouse a ampliar con engadidos na Galia e Oriente. A deposición das reliquias sem
pre estivo presente. Na liturxia galo-franca da dedicación, antes da deposición das reli
quias se consagraba o altar27, despois estas levábanse ao altar cun gran cortexo do pobo, 
colocábanse baixo o altar e o hispo celebraba a misa. 

Dende o século XI ao XX a celebración da dedicación faise de modo fastuoso. O Oda 
42 realiza a fusión das tradicións romana e franca, estando influenciada esta pala Orien
tal. Os séculas seguintes ao XI non engaden nada substancial no que respecta ás reli
quias, pero desenvolverán cada rito no que se refire ás aspersións lustrais, uncións, 
incensacións, antífonas e salmos. 

Co Pontifical do século XIII, en uso ata 1961, a celebración du raba medio dfa28 . En 
1961 , case ás portas do Concilio Vaticano II , fíxose unha simplificación do rito da dedi 
cación, e o correspondente Ordo fo¡ promulgado por Xoán XXIII29. 

Polo que se refire ás reliquias, suprimíronse todas as repeticións e reduciuse a amplí
tude dos xestos simbólicos, ás veces en detrimento do mesmo símbolo. 

En 1977, Paulo VI promulga o Ordo dedicationis aecclesiae et altaris3D, que se enca
dra en torno a criterios obxectivos previos. Polo que respecta ás reliquias dos santos, 
devolveuse toda a súa dignidade á translación, deixándoa facultativa (se hai reliquias e 
son auténticas)31 e consonte a tradición da liturxia romana antiga32. O mesmo Ritual no 
nº 5 dos Prenotanda destaca que as reliquias sexan o suficientemente grandes, que evi
dencien a súa pertenza a un carpo humano, que se debe garantir a súa autenticidade, 
mellar sen elas que poñelas dubidosas e o cofre que as conteña non se colocará nin sobre 
o altar nin dentro da mesa do mesmo, senón debaixo da mesa do altar. 

O rito da deposición desenvólvese do xeito que segue: despois do Credo, dentro da 
misa cántanse as ladaíñas dos santos e o hispo, se está previsto, procede á deposición 
das reliquias no sepulcro (entregándollas o diácono ou un presbítero), que é selado por 
un albanel. Mentres, cántase a antífona Sub altare Dei, en galega: "Santos de Deus, que 
recibistes un lugar baixo do altar, intercedede por nós ante o Señor Xesús"34 . Ou ben é 
posible cantar a antífona Corpora sanctorum, en galega: "Os carpos dos santos foron 
sepultados en paz e a súa fama vive por xeracións"31. A unha ou outra das antífonas acom
páñaa o salmo 14: "Señor, quen se pode hospedar na túa tenda e habitar no teu monte 
santo?". A letra <lestes cantos dá sentido teolóxico e espiritual á acción que se rea liza. 
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As reliquias sobre o altar?35 

Continuando, en certo sentido, a relación reliquias-Eucaristía (altar), detémonos bre
vemente noutro aspecto que non ternos que deixar pasar: o das reliquias sobre o altar da 
Eucaristía. 

Ternos referencias no século VIII, falando da reserva do Santísimo sobre o altar (antes 
reservábase na sancristía) en Francia e Alemaña, de que xa se depositaban as reliquias 
sobre o mesmo. Un canon de orixe gala do século VIII, atribuído erroneamente a León 
IV, reproducido por Ratiero de Verana e Uldarico de Augsburgo dicía: 

"Non se pode depositar nada sobre o altar, a non ser as capsae e as reliquias ou, qui
za is, os catro evanxeos e o cofre do carpo de Cristo para o viático dos enfermos''36. 

Sabemos que, mentres en Roma a sepultura das reliquias veu ser, coa misa, o rito 
característico da dedicación , na Galia predomina a consagración do altar, que se desen
vo lverá en gran medida, mentres que a procesión e deposición das reliquias só se enga
den ao final do rito37. 

C havasse mostrou que, o máis antigo Ordo galiciano da dedicación da igrexa con
sérvase no acramentario de Angulema. Segundo este Ordo, moito máis complicado en 
signos e lementos, levan as reliquias entre gran cortexo do pobo, colócanse sobre o altar 
e o hispo ce lebra a misa38. 

É a Finais do séc ulo IX cando xa se colocan permanentemente sobre a mesa do altar 
as reliquias dos santos39. 

Pero ao comezo, tal praxe tivo oposición, partindo da mentalidade primitiva na que 
as reliquias dos mártires se colocaban baixo o altar. Así santo Odón de Cluny canta que 
clespois de poñer as reliquias de san Wualpurga sobre o altar, cesaron inmediatamente 
ele facer milagres, porque (así llo revelou a Virxe) non se debían poñer alí "ubi majestas 
clivini mysterii dehet solummodo celehrari"40. 

Pero legalizada a facultade de poder ter as capsae (urnas ou cofres) e os relicarios 
sobre a mesa do altar, establecíase o punto de partida dunha modificación fonda na estru
tura externa do altar. 

Do século X en diante, o culto aos santos increméntase abundantemente, as igrexas 
que teñen reliquias presumen diso, desentérranse os carpos dos santos de debaixo do 
altar e das tumbas, os cruzados tráenas de distintos lugares, métense en urnas precio
sas e deposítanse sobre o altar como o ornamento máis insigne. Isto, daquela, denomi
nábase elevare in altum4l (elevalos ao alto) . 

Facíase de tal modo que a xente puidese circular en torno ao altar e pasar por debaixo 
das re liquias do patrón. Todo isto influíu na creación dunha serie de elementos que per
mitisen manter a finalidade primeira do altar, celebrar a Eucaristía, e destacar tamén a 
importancia das reliquias depositadas sobre o flanco posterior do mesmo. 

Nacería así o altar acamado, o altar-retablo e o altar-tabernácu]o42. A consecuencia 



litúrxica derivada, a partir do século X, é a perda do altar do seu carácter tradicional de 
autonomía e dignidade.preeminente, para cederlla á urna dos restos do santo. A piedade 
do pobo pon o seu centro de atracción e devoción na urna43. Para que os peregrinos que 
veñen visitar os restos do santo poidan circular, nacen os ambulatorios44. 

Hai que engadir que, co xurdir dos altares portátiles, dende o século VII ao XIV leva
ron consigo tamén as reliquias introducidas entre a placa e a peza que a recubría , de 
diversos materiais. Os altares portátiles foron substituídos finalmente palas pedras sacras 
ou arae portatiles, sobre as que se celebraba a misa poñéndoas sobre altares, incluso non 
consagrados e aínda fóra da igrexa. Nestas arae había 
tamén reliquias45. 

Pero coa reforma litúrxica e concretamente no RDIA nº 
5 e outros documentos, que xa citamos, volveuse resta
blecer a práctica tradicional da Igrexa, de depositar as reli
quias ao pé do altar. En tempo recente o DPPL nº 337 
reiterouno con toda claridade, senda esta a vontade 
expresa da Igrexa. 

No Ordo Missae precedente á reforma do Vaticano II 
(ata 1964 ), entre as "oracións ao pé do altar" que rezaba o 
sacerdote46 encontrábase a que comeza "Aufer a nobis". 

Está tomada do vello fondo oracional romano, xa que se 
encontra no ikronense nº 985: "Aufera nobis, domine, qua

esumus, iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris 
mereamur sensibus introire". No Gelasiano encóntrase entre 
as oracións e preces dende a Quincuaxésima ata a 
Coresma, nonº 84. No Gregoriano H nº 194 utilízase para 
unha translación de reliquias. 

A oración que segue, "Oramus te" fa¡ alusión expresa ás 
reliquias dos mártires; está en relación co bico ao altar (por 
parte do sacerdote), que non estaba ligado con fórmula 
ningunha, pois fo¡ engadida esta tardíamente47. Este xesto que achamos entre os orien
tais de tradición antioquense ao prÍncipio veneraba simplemente a mesa do sacrificio, e 
ás veces o evanxeliario que estaba por riba, pero despois referiuse ás reliquias dos már
tires, colocadas nas pedras de ara como nunha tumba4B. 

Relicario do corazón 
de san Torcuato, 
Juan de Ná poles, 
1604 . lgrcxa 

parroquial de San 
Rosendo (amiga 
igrcxa do mostciro de 
Cclanova), Ourcnse 
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O culto devocional-piadoso 

Entendemos por el todas aquelas formas e/ou expresións culturais realizadas pola 
comunidade ou a persoa individual, que non se poden enmarcar nas formas e canles 
litúrxicas, aínda que se encadren na devoción eclesial, dimanen da liturxia e conduzan 
a ela49. 

Non nos podemos deter como desexaríamos neste apartado e limitámonos apresen
tar as expresións máis coñecidas e frecue~tes devocional-piadosas, relativas ás reliquias . 

..,.~ "Poñelas en relicarios" (ostensorios) para velas e bicalas . 

.,_~ "Ve l as detidamente" en actitude de admiración. Para isto se utilizaban ostensorios 
ou re licarios , que permitían que se fixara a vista na reliquia a través da transparencia dun 
cri stalSO . 

.,_~ "Procesionar con elas dende o lugar da primeira sepultura ata a igrexa da dedica
c ión ca ntando as laclaíñas dos santos". Tocios os participantes levaban fachos acesos. 
N ste caso tratábase dunha procesión extraorclinariaS I. 

4 "Leva las aos enfe rmos co clesexo de confortalos e fortalecer a petición pola saúcle". 

-f~ "Peregrinar longamente para venerar as reliquias no santuario ou igrexa onde repou
san esas c inzas". Na ldade Media este fo¡ un dos motivos que puxo en camiño a infini
dade de peregrinos. As "visitas devotas" ciarán paso á "peregrinación votiva"52. Foron 
fundamentais as que se organizaron a Xerusalén, pouco clespois da paz ele Constantino 
e o achado das reliquias da Paixón do Señors3. Na Idade Media fo¡ atractivo para moitas 
persoas pacieren encontrarse con estas reliquias: a túnica do Señor, o "rostro santo" no 
pano da Verónica , a "scala" santa, asaba santa, etc54. 

Foron moi importantes tamén estas peregrinacións a Roma para visitar as memorias 
das tumbas de Pedro e Paulo, as catacumbas con preciosas reliquias dos mártires e as 
tumbas doutros mártiresss. Tamén foron destacadas (dende o século IX) e ségueno a ser 
as peregrinacións a Santiago ele Compostela para visitar a tumba do Apóstolo, cara onde 
converxen diversos Camiños dende moi distintos países. A peregrinación cobra aspec
tos de tipo relbcioso, social, cultural e caritativo. Outras peregrinacións importantes foron 
a Tours, onde está a tumba ele san Martiño, fundador daquela lgrexa; a Canterbury, lugar 
do martirio de san Tomé Becket, etc56. 

..,.~ "Orar ante as reliquias". Sobre todo fo¡ moi frecuente en toda a Idade Media, e acre
centouse máis e máis as visitas tanto en grupo como individualmente a estes lugares . 

..,. "Acoller as reliquias de santos que visitan determinados lugares". Isto era tamén 
unha práctica frecuente. Nos nasos días, ano 2003, fo¡ impresionante a acollida das reli
quias de santa Ta re ixa de Lisieux na súa visita a unha gran maioría de dioceses de 
España. 



4 "Encomendarse ao mártir ou santo cando se visitan os seus restos". 

-t "Suplicar e agardar a curación de determinadas enfermidades orando e vivindo lon
gas tempadas ao carón da tumba dun santo". Esta práctica dábase con certa frecuencia 
na lqade Media . 

.;-? "Acender luces, ofrecer incenso e ador
nar con flores os seus restos". Na antigüidade 
colocábanse incensarios sostidos por cadeas 
(perfumadores) para venerar os mártires diante 
das súas tumbas ou urnas de reliquias57. 

4 "Impartir a bendición coas reliquias" . 

.;-? "Querer ser sepultado ao carón das reli
quias dos santos". Este fo¡ o desexo de moitas 
persoas piadosas, comezando por santo Am
brosio5B. 

Sentido cultual das reliquias 

Como apartado final deste traballo, non 
podía faltar a resposta ás preguntas fundamen
tais en torno ás reliquias: Por que venerar os 
restos mortais dos mártires e, en xeral, dos san
tos? Segue a ter sentido, nun mundo que non 
ere e incluso rexeita a fe en Deus? Contribúe 
en algo o culto aos santos, nas súas reliquias, 
ao verdadeiro e auténtico culto cristián? 

A resposta ímola dar por partes: 
Historicamente foron santo Ambrosio e 

santo Agostiño quen proclamaron e explicaron 
as razóns do culto ás reliquias dos mártires e 
outros santos59. A Igrexa primitiva tiña claro que Cristo é o mesmo "altar misterioso" do 
seu sacrificio e a "pedra angular" sobre a que se edifica o templo espiritual dos fieis60. 
Isto levou á construción dun único altar, fixo e de pedra, símbolo privilexiado de Cristo 
na Igrexa e para celebrar a eucaristía. Á praxe de .unir nun só carpo o altar e a tumba do 
mártir, contribuíron factores históricos e elementos simbólicos. Sinalemos algúns: 

4 O desenvolvemento cada vez maior do culto aos mártires , en Roma, na segunda 
metade do século III. Os mártires, ante a conciencia cristiá, apareceron moi cedo como 

Urna relica rio de san 
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imitadores de Cristo sufrinte. San Policarpo (t 155) é presentado pola Carta á Igrexa de 
Smima como: Christi consorsfactus (VI, 2). 

+-~ A unión misteriosa dos mártires con Cristo. O altar representa a Cristo, pero este 
non está completo sen os seus membros. Os mártires son membros verdadeiros de Cristo 
glorioso, que por, dar testemuño de El, derramaron o seu propio sangue, laverunt stolas 

suas in sanguine Agni. 

+-? Unha inscrición de Numidia di: "Ecce locus inveniendi Dominum. In isto vaso sancto 

congregabuntur membra· Christi"6 I. Por iso o seu pos to está xunto ao sacrificio de Cristo, 
onde os viu o autor do Apocalipse62 . Este texto encontrou a súa realización simbólica 
cando as reliquias dos mártires se colocaron baixo o altar do sacrificio eucarístico. Santo 
Ambrosio comenta así o texto de Apoc. 6, 9: "Póñanse debaixo víctimas triunfais no lu
gar onde Cristo é sacrificio ("hostia est"). Pero El sobre o altar, que padeceu por todos; 
estes baixo o altar, xa que foron redimidos pola súa ("illius", a de Cristo) paixón"63. 

1 A asociación do sacrificio ele Cristo ao dos mártires en sintonía con Col. 1, 24: 
"cumpro na miña carne (da que fala san Paulo) o que falta á paixón de Cristo, polo seu 
Corpo que é a lgrexa". 

an Policarpo ora e bendice a Deus, porque foi considerado digno de tomar parte no 
cá liz de Cristo, polo martirio64. Precisamente porque os sufrimentos dos membros da 
Igr xa completan, baixo un punto ele vista de solidariedade e comuñón, o que falta á Pai
xón de Cristo, as tumbas dos mártires e as súas reliquias consideráronse o complemento 
e soporte máis idóneo da súa mesa sacrificial. 

Ternos o testemuño dun sermón, quizais africano, do século V ou VI que di ao res
pecto: "Convenienter igitur et quasi pro quodam consortio, ibi martyribus sepultura decreta 

est, ubi mors Domini quotidie celebratur''. É dicir: onde se celebra cada día a morte de 
Cristo, alí está determinado que se sitúe a sepultura do mártir, por un certo consorcio. 

Santo Agostiño, falando da igrexa edificada sobre o lugar do martirio de san Cibrao 
de Cartago, di que "in eoden loco mensa Deo constructa est ( ... )quia ipsa sua immolatione 

(ipse) parav·it hanc mensam (. .. )in qua sacrificium Deo, qui et ipse oblatus est, oferatur"6s. 

-4 O sangue dos mártires derramado é sangue da Igrexa. Ela ofrécella Deus en unión 
coa vertida polo seu esposo. Así o misterio da paixón do mártir asóciase ao memorial 
eucarístico do Señor e resulta sobre o altar un único sacramentum. 

+-~ O sentimento relixioso claque! tempo enraizara fondamente o feíto de manter a 
comuñón cos defuntos, mediante unha comida sagrada (refrigerium) ao carón das súas 
tumbas . Dun xeito análogo, colocadas as reliquias dos mártires alí onde a comunidade 
celebraba o banquete da eucaristía, co que, a través do sacrificio e a comida do Corpo 
de Cristo, se renovaba perennemente o vínculo de unión co glorioso defunto, o seu mem
bro e a confianza na súa válida intercesión xunto a Deus. 



Dende un punto de vista apoloxético houbo respostas teolóxicas, a quen rexeitaban 
ou criticaban o culto ás reliquias. É famosa a resposta de santo Agostiño a Fausto de 
Milevi (maniqueo). Así contesta ás críticas: 

"Populus christianus memorias martyrum religiosa solemnitate concelehrat, et ad exci
tandam imitacionem, et ut meritis eorum consocietur atque orationihus adiuvetur ; ita ta
mem ut nulli martyrum, sed ipsi Deo martyrum constituamus altaria. Quis enim antistitum, 
in locis sanctorum corporum assistens altari, aliquando dix it: -Offeri.mus tibi, Petre, aut 
Paule, aut Cipriane?- Sed quod offertur, Deo offertur qui 
martyres coronavit, apud memorias eorum quos coro
navit; ut ex ipsorum locorum admonitione maior affec
tus exurgat ad acuendam caritatem et in illos, quos imi
tari possu:,n,us, et in illum, qua adiuvante, possumus"66. 

San Xerome, cara ao ano 404, nunha carta áspera 
e dura, pero na que expresa con sabia doutrina o 
motivo do culto aos restos dos mártires , responde ao 
sacerdote Vigilancia da Galia, quen se pronunciara 
contra tal culto con expresións excesivas de falta de 
estima. Di: "Honramos as reliquias dos mártires para 
adorar Aquel de qUen son mártires. Honramos os ser
vos, para que o honor dos servos redunde no Señor, 
que di: 'quena vós recibe a min me recibe"'67. 

Teodoreto, polos 429-437 escribe que os carpos dos 
santos (incluídos tamén os simples confesores e sobre 
todo aos santos bispos) son recordados "como defen
sores e custodios da cidade"6B. Este é o motivo tan fre
cuentemepte reclamado para tal culto na Idade Media. 

O perigo do culto aos santos, como do culto cris
tián en xeral, veu despois da lei "Cunetas populos" (28-
2-380 ), da abrogación de todo favor ao culto pagán e 
un certo tri_unfalismo fácil do cristianismo. O cultq 
cristián desenvolvérase moito no externo, pero sen ser 
acompañado de igual progreso espiritual69. 

Dende o punto de vista litúrxico e pastoral, as reliquias postas debaixo ou aos pés 
do altar, manifestan que o sacrificio dos membros (santos) ten a súa orixe e significado 
no sacrificio da Cabeza70 e son expresión simbólica da comuñón de toda a Igrexa, no 
único sacrificio de Cristo. Esta está chamada a testemuñar, ata o sangue, a súa fideli
dade ao seu esposo e señor. 

As reliquias dos mártires son memoria permanente dunha entrega por Cristo, que 
como no seu caso, chegou "ata a fin". Nas reliquias que veneramos, adoramos ao pri
meiro mártir e a quen coroa o sacrificio dos mártires: Xesús Cristo. 

Busto relica rio de 
santa Va leria, 1600. 
Santuario da Nosa 
Señora dos 
Remedios, Castro 
Caldclas, Ourense 
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Non quedamos nos santos, senón que dende eles transcendemos a Deus. Os santos 
anímannos a imitar a Cristo, os seus méritos son axuda para nós e a súa caridade acende 
a nosa a unha entrega a Xesús como a súa. 

Dito isto, é preciso que unha pastoral, iluminada sobre a veneración debida ás reli-
quias, teña en conta o seguinte: 

4 Asegurarse da súa autenticidade. Onde haxa dúbidas, as reliquias deberanse reti
rar da veneración dos fieis coa debida prudencia?1. 

4 lmpedirase a excesiva &agmentación das reliquias. A normativa é que o seu tamaño 
poida indicar que se trata de partes do corpo humano72 . 

..;.~ Advertir aos fieis de que non se deixen levar pola "manía" de coleccionar reliquias73. 

-t Vixiar para que se evite todo fraude, toda forma de comercio74 e dexeneración 
supersticiosa 75. 

+~ Evitarase en todo caso expoñer as reliquias dos santos sobre a mesa do altar que 
está reservada ao corpo e sangue do Rei dos mártires76 . 

.¡t Durante as celebracións litúrxicas nas que teñen un posto destacado, como é a 
dedicac ión da igrexa e/ou do altar, déselles o seu sentido e fágase entender aos fieis 
o seu significado, colocadas aos pés do altar da eucaristía. 

: Todas as expresións devocional-piadosas nas que entren as reliquias débense exe
cutar con respecto, veneración, verdade e equilibrio cristián. 

Conclusión 

O estudio das reliquias dos mártires e os demais santos mostra a estreita relación 
entre o sacrificio cruento do primeiro mártir e coroa de todos os demais (Xesús Cristo) 
e aqueles que a seguir as súas pegadas levaron o seu testemuño ata o sacrificio da pro-
pia vida. -

O culto cristián ten unha clara orientación: diríxese ao Pai, por Cristo no Espírito 
Santo . Non hai posibilidade doutro destinatario (o Pai), outro mediador (Xesús Cristo, 
Deus e home) e outro ámbito e autor de comuñón entre Deus e os homes (o Espírito 
Santo). 

Pero Cristo, polo seu misterio pascual, quíxose unir para sempre á Igrexa, corpo do 
que El é a Cabeza. Por iso, no culto litúrxico, sempre actúa unido á Igrexa e en comu
ñón do Espírito Santo. O culto que Cristo o&ece ao Pai, nas celebracións litúrxicas, rea
lízao en estreita unión coa súa esposa, a Igrexa. 



Nesta lgrexa, sacramento seu e pobo de Deus, entran tamén os santos, que son xa 
membros vitoriosos do Corpo de Cristo, e por unha parte ven xa o rostro de Deus. Por 
iso son "intermediarios" nosos cos seus méritos, modelos e compañeiros en todas as pro
bas da vida: A súa intercesión no ceo e nas celebracións da Igrexa é graza concedida 
por Deus. 

Por outra parte, ao veren cara a cara a Deus, por teren chegado ata o final na súa 
entrega amorosa, descubrímolos como intermediarios máis achegados a nós , porque na 
súas vidas tamén houbo deficiencias, infidelidades e incluso pecados. A súa loita e res
posta á graza -con pecados- estimúlanos e incluso nos arrastra máis ao seguimento de 
Xesús: "Se eles, por que eu non?". 

De aí que os seus despoxos mortais, as súas reliquias sexan, para quen os admiramos 
como "testemuños" (iso quere dicir mártir), preciosas, venerables e veneradas. Elas re
córdannos a súa vida de loita e vitoria, de traballo e froitos , de oferta gratuíta da graza 
de Deus e acogida-resposta fiel. Ao venerarmos as súas reliquias veneramos a acción ele 

. Deus neles, e agradecemos a firmeza da súa vida axuclacla pola graza ele Deus. Vene-
rando os seus restos mortais estamos a glorificar a Deus , artífice da vitoria do mártir e 
coroa de todos os seus esforzos. 

Por iso, o culto aos santos e aos seus restos mortais auténticos encádrase na única 
canle do culto cristián, a que vai por Cristo e no Espírito Santo ao Pai. 

As demais expresións piadoso-devocionais que non entran nas canles litúrxicas debe
rán preparar as litúrxicas, emanar delas e ter no culto litúrxico o seu referente substan
cial. Pero estas expresións devocionais, manténdose na verdade, na autenticiclade das 
reliquias e no equilibrio esixido, axudan á espiritualidade do individuo e a comuniclade. 

Por iso, unha exposición de reliquias ele santos, con motivo da peregrinación á tumba 
do apóstolo Santiago, tendo en conta o exposto, pode e debería contribuír a unha espi
ritualidacle. renovada a partir do exemplo e a axuda intercesora dos santos. 
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lntrodución ao estudio das reliquias 

Manuel Ángel Pereira Soto 

Fas est 1?raeteritos semper amare viras 

Sextus Propertius 

O culto ás reliquias forma parte do acervo cultural da maioría dos pobos do planeta 
e en todos os lugares do globo, incluso nas culturas máis primitivas existen crenzas , ritos 
ou costumeS1·elacionados-co culto aos mortos e, especialmente, a aqueles restos mor
tais ou materiais que pertenceron ou se asocian ávida do individuo' . Así pois , o culto ás 
reliquias non é senón unha variedade de culto aos falecidos. 

Cada etnia, cultura ou relixión ten costumes que a caracterizan, e na cultura cristiá 
de Occidente o culto ás reliquias aglutinou, ao longo dos séculas, unha serie de trazos 
relixiosos, sociolóxicos, antropolóxicos e artísticos que deben ser estudados conxunta
mente para comprender, dunha forma global, este fenómeno relixioso que perdurou 
dende os albores do cristianismo e que a relixión católica estendeu entre os seus fieis. 

Se dende un punto de vista antropolóxico o estudio das reliquias resulta complexo, 
aínda o é moito máis dende o punto de vista da análise particularizada dos restos que 
configuran a reliquia propiamente dita, labor propio de osteólogos, anatomistas, foren
ses e incluso paleoantropólogos, quen, ás veces, ante a limitación material que repre
sentan as mesmas (por exemplo, pequenos fragmentos) con pouco ou nada poden 
contribuír para determinar a identificación anatómica, pertenza ou circunstancias da 
reliquia. 

Estas liñas, escritas fundamentalmente para todos os visitantes da exposición En olor 

de santidade: relicarios de Galicia, no van ser senón unha sinxela introdución conceptual 
ao tema, é dicir, só pretende ser unha achega non especializada que prenda unha tenue 
luz comprensiva, dende a ó_ptica da medicina, sobre o contido deses preciosismos reli
carios que encerran os restos de personaxes santificados pola lgrexa católica. 

Reliquias: o seu sentido espiritual 

A relixión cristiá, dende os seus comezos, quixo preservar testemuños, obxectos e, 
sobre todo, restos humanos de persoas santas. Isto fíxose por distintos motivos. O máis 
importante deles ten un carácter espiritual, de culto, revitalizado sobre todo a partir do 
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Concilio de Trento, que reaccionaba así contra as ideas reformistas de Lutero. Neste 
sentido, vemos que a través dunha reliquia presérvase a memoria e, fundamentalmente, 

recórdase a vida da persoa. A reliquia adquire así unha dualidade importante, xa que se 
clunha parte nos pon en contacto físico coa corporeidade e a humanidade dun santo, 
pola outra, esta reliquia, é quen de vehiculizar unha comunicación espiritual (piadosa, 
petitoria, protectora, ... ) con este santo ou, a través do mesmo, con Deus2. Tampouco é 

infrecuente atribuír ás reliquias propiedades taumatúrxicas e incluso utilizalas como ins
trumentos curativos3. Outro motivo destacable fo¡ o prestixio espiritual, que reflectía, 

non poucas veces, o gran poder económico ou material que adquirían todos aqueles que 
posuían reliquias: igrexas4, mosteirosS, nobres, monarcas e incluso cidadáns particula

res, qu en chegaban a acumulalos e custodialos como verdadeiros tesauros. 

Reliquias e relicarios 

A el l"ini c ión que clá o Diccionario ele Uso del Español de María Moliner sobre unha 
r , liguia é: "Heslo ele algún sant:o o ele cosas que han estado en contacto con él"; no Diccio
nario da Heal Acaclenúa Galega a definición é "Parte do carpo dun santo, ou obxecto co -

que este tivo contacto, que é motivo de veneración". Sen dúbida estas definicións paré

ce nnos obvias, pero achegan dous datos substanciais para a análise: por unha parte os 
"restos de santos" e por outra os "obxectos que estiveron en contacto con el". 

E é que, en efec to, este é o material antropolóxico que nos encontramos na tumba, 

sarcófago ou sepultura, xa que o enterramento é o punto de orixe de calquera reliquia; 

o seu es tudio minucioso achega datos importantísimos que poden axudar, entre outras 
causas , á datación, e incluso á atribución da reliquia. Hai que recoñecer que xa non é o 

habitual , ciado que as reliquias se "recolleron'', piadosamente, de enterramentos, sepul
cros ou sarcófagos centenares de anos antes de que se realizasen prospeccións, escava

cións ou es tudios científicos. De todas formas, isto segue a ser válido para a análise actual 
ele calquera reliquia ou resto contido aínda nun sepulcro ou, incluso, en calquera tipo 
de relicario6. Tamén as tumbas, sarcófagos ou relicarios , en moitas ocasións, contribúen 

con información epigráfica ou plástica valiosísima sobre a orixe e circunstancias das reli

quias, tal é o caso das magníficas arquetas que gardan os restos de san Torcuato e san 
Rose ndo en Celanova7. 

As reliquias gardáronse en relicarios para a súa veneración e co devir da historia da 
re lixión tamén se distribuíron , encerradas en magníficas obras de arte, para consagrar 
igrexas ou como recíprocos agasallos entre as distintas institucións eclesiásticas e nobi
liarias. A evolución artística dos relicarios e a súa localización dentro do espazo arqui
tectó nico relixioso póclese constatar ao longo dos textos deste volume. Subliñar, 



unicamente, que dende as primitivas pero delicadísimas arquetas (similares a pequenos 
sarcófagos) que contiñan restos ós~osS ao esplendor, por exemplo, dos relicarios barro
cos, media, á parte do gusto artístico da época, a necesidade ele conservar, enxalzar e, 
sobre todo, ·ele dar e dotar dun novo espazo físico e corporal á reliquia. 

Reliquias, anatomía e arte 

Aparecen así na historia da arte, e caclrando coa 
época de máximo esplendor no coñecemento ana
tómico9, obras escultóricas en distintos materiais 
(case sempre nobres): brazos, mans, bustos e incluso 

carpos enteiros de madeira ou ele cera que recrean 

harmoniosamente distintas estruturas anatómicas 

e figuras humanas realizadas coa fin ele custodiar 

as reliquias no seu interior. Ante os olios dos cren
tes estas creacións artísticas tratan outra volta ele dar 

volume e prestar corporeidacle anatómica a tan pre

ciosísimo resto. 

É neste momento histórico do século .\.'VI cando 
a medicina intenta detallar a realidade do corpo 
humano e a arte, nas súas diversas manifestacións, 
esfórzase en plasmar esteticamente esta realidacle. 
Medicina e arte uniron os seus esforzos na tarefa 

común, xa iniciada a comezos do Renacemento, ele 

aumentar o coñecemento humano, difundir o saber 

e reflexionar dende a experiencia. É certo que a 

medicina tomou moi bo proveito do esplendor artís-
. tico no debuxo, pintura, gravado ou escultura, para 

representar tocios os espazos corporais que a disec

ción anatómica ía poñenclo ao clescuberto, pero 
beneficiouse máis ben pouco do aspecto filosófico e científico que se lle brindaba con 

cada descubrimento, xa que seguía fiel aos dogmas das ensinanzas hipocráticas e galé
nicas. A arte, non obstante, aproveitouse de forma extraordinaria dos clescubrimentos 

anatómicos. Nas últimas décadas do século A.'V, cara a 1480, os estudios antropométri

cos e as teorías sobre o valor da proporción de Leonardo da Vinci cuestionan e superan 

o estable canon vitruviano do que se servía a tradición clásica e medieval para repre
sentar o corpo humano nas artes pictóricas e escultóricas lo. 

JJrnzo relica rio de 
san Paio, Duart e 
Cedeirn , 1 594 . 
/'vi u seo do mosteiro 
e.le Sa n Paio e.le 
Antea ltares, Sant iago 
e.le Compos tela 
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O Hcnaccmento 
1 ropiciou n difusión 
dos coñeccmcntos 
nnntómicos entre 

os nrtistas. 

1 a ilustración. un 
gmvaclo do libro de 
J\nclrca Vnsa lio pcr· 
tcncenlc n unha 
edición veneciana 
ele 1-68 

No te ma que nos compete digamos que, por estas datas e nalgúns casos, cando se 
quere dignificar unha reliquia e existe identificación da mesma cunha determinada estru

tu ra anatómica, o relicario construirase ad hoc para representar "a parte viva" desa estru
tura a na tómica l 1. A dimensión que se quere dar agora coa obra de arte xa é de 
permanencia, de transcendencia 12, e de incorruptibilidade. É o caso, por exemplo, dos 

brazos, que son sen dúbida ningunha os membros máis 
represe ntadosl 3 e como se verá, non pode haber outro 

motivo para a súa importante presenza que a boa conser
vac ión e abundancia <l estes longo ósos. 

Pero pode qu e os brazos tamén sexan os máis repre

se ntados pola forza expresiva que ten a man coa que o 
a rtista sempre remata este tipo ele esculturas. Os imaxi

neiros e ourives sábeno moi ben, a man benclí, as mans 

impóñense, xúntanse para rezar, a man toca e cura, aco

ll e, sa úcl a ... , a man se mpre comunica. De novo, a arte 

segue a re lixión e dota a peza el e transcendencia espiritual 

e simbólica. 
Noutros casos, e a índa tratándose ele minúsculas reli

quias, a importancia da mesma require esculturas ele vulto 

de ma ior ta maño que a conteñan no seu interior; coló

canse así no lugar máis importante do corpo humano: á 
altura do corazón e a reliquia pódese contemplar a través 

dunha pequena ova ou ventá. Aínda nestes casos e para 

destaca r a índa máis o gran valor pódese recubrir a imaxe 
con prata, tal é o caso dos bustos arxénteos. 

É necesario precisar que a importancia da reliquia está, 

en primeiro lugar, en función do santo/a a quen pertenza 
e, e n segundo lugar, en función da reliquia que se con

serve. Así, considéranse máis importantes as reliquias 

momificadas (quizais polo seu maior poder de evocación), os cranios e os grandes ósos 

(consideradas como reliquias maiores). Tamén canto maior número de restos dunha ou 

varias persoas se conserven máis valiosa será a posesión. Non podemos inferir con isto 
que as re liquias por pequenas (reliquias menores) ou por pouco numerosas sexan menos 

importantes, xa que pode n perte ncer a "grandes santos" e así, para elas, se constrúan 

graneles e/ou custosos relicarios. 

Así, os posuiclores clesas re liquias, en función desta importancia, encargan aos artis
tas obras ele extraordinaria ca liclacl e e gran valor. Razoablemente, isto depende das posi

bilidades e o mome nto económico dos propie ta rios . Non é es traño , polo tanto, que 

apareza n re liquias expos tas en sinxelos re licarios ele macleira sobreclouracla e cristal. 



Pero a pesar do gran coñecemento anatómico xurdido dende mediados do século A.'VI 
coa difusión da obra Vesaliá e de que a mesma xa cantiña un brillantísimo tratado de 
osteoloxía 14, este é o aspecto máis descoñecido polos artistas encargados de executar as 
encargas dos relicarios; non só por eles, senón incluso polos médicos claque! tempo. lsto, 
levado ao campo das reliquias, significa que algúns ósos foron confundidos con outros 

e incluso con vísceras. Tal feíto ocorreu no mosteiro de Celanova onde en 1601, ao tras
ladaren os restos de san Torcuato á arca de prata realizada por Juan de Nápoles , se tivo 
por milagroso encontrar o corazón momificado do santo 15. 

Cabe precisar neste punto que toda reliquia ten a súa historiografía. Non se pode 

facer un estudio das reliquias sen contar coa información documental oportuna que 
acompaña a reliquia. A haxiografía é o punto ele arrinque de tocio estudio, pero ha el e 

acompañarse cloutra documentación histórica, non necesariamente relixiosa, e incluso, 
en ausencia da mesma, han ele terse en consideración as fontes non escritas e de tradi 

ción oral. Se ben é certo que os tempos van con présa e os novos beatos e santos que 

cadran coa idade contemporánea gozan xa do beneficio doutras fontes ele expresión grá
fica e audiovisual16. 

Formación e materialidade da reliquia 

Hoxe, na nosa cultura, a morte adoita ser a fin clun proceso biolóxico clun individuo 
que chega á senectude. Non sempre fo¡ así e o ser humano en épocas pretéritas tiña 

máis probabilidades ele morrer dun proceso infeccioso ou clun accidente. E aíncla máis 
atrás, a morte violenta fo¡ unha constante entre as primitivas comunidades cristiás. De 

feíto, o culto ás reliquias en Occidente comeza precisamente coa veneración dos restos 
dos primeiros mártires a mediados do século IV, e quizais daquela tivo un carácter máis 

evocativo e conmemorativo que ritualista. É importante coñecer que o primeiro acto 
arredor clunha reliquia puido ser recolliclo nas actas ele san Savin, Bispo ele Asís , a quen 
lle amputaron as manos "que foron recollidas por unha viúva e embalsamadas dentro 
dun vaso de cristaJ"l 7. 

Circunscribíndonos ao terreo que nos ocupa, centrarémonos nos restos do 

home/muller morto como única evidencia dun individuo do pasado. Así, dun modo moi 

simple, diremos que os seres humanos están compostos por partes brandas, estas iden
tificadas coa pe!, os músculos, as vísceras, etc., e as chamadas partes duras , qu e se 

corresponden cos ósos e os dentes (que son tecidos orgánicos especiais mineralizados). 
Tras a morte, as partes brandas do organismo sofren un proceso putrefactivo e desapa
recen nun período de tempo que, en condicións normais, oscila entre dous e cinco anos. 

Só se conserva a parte ósea que conforma o esqueleto, aínda que co tempo, e depen-
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dendo das circunstancias medioambientais, este tamén chega a desaparecer ou, en 
menos ocasións, pódese fosilizar, é dicir, conservarse mineralizado. 

É tradición cristiá inhumar os cadáveres. A conservación do corpo nestas circuns
tancias depende moito das distintas condicións do enterramento e, incluso, se houbo 
manipulación (embalsamamento) do cadáver previa á inhumación. Encontrámonos así, 
fundamentalmente, con dous tipos de restos: os carpos momificados ou momias (cha
mados tradicionalmente carpos incorruptos) e os restos óseos que, como aclaramos, con
forman o esqueleto humano. Analizaremos brevemente o significado <lestes restos. 

A apa rición dun corpo momificado adóitase asociar coa santidadeIB. A momificación 
natural consiste fundamentalmente mm proceso de desecación 19 dos tecidos brandos 
que ten lugar en e baixo determinadas circunstancias, estas son: sequiclade ambiental 
(abundancia e faciliclade ele aire seco circulante) e calor. O cadáver consérvase así de 
mane ira notabl e, ás veces asombrosa, mantendo a súa forma e faccións exteriores 
cll1ran te moito tempo. A momificación comeza polas partes expostas: cara, mans e pés, 

el spois vaise estende nclo ao resto do corpo. Consonte se vai producindo este proceso 
oc rpo va i nco lle nclo e vai tomando unha coloración parclenta. Este proceso depende 
Ft1 ndam ntalment , co mo dixemos, das condicións de enterramento, pero tamén da!

' inh·1s cor clici6ns físicas do individuo; así, é máis frec uente que se momifiquen as per
soas delgadas, os nenos ou as mulleres. Tamén é máis probable que se momifique un 
·orpo que previam nte tivo unha grande hemorraxia ou unha gran diarrea2°. 

Os restos óseos constitúen a maioría e a base fundamental das reliquias, ciado que 
son os e lementos do organismo máis resistentes ao paso do tempo. Por outra parte, existe 
un número considerable ele ósos, 206 en total (sen contar algúns ósos supernumerarios 
do cra nio chamados ósos wormiáns, nin os pequenos ósos sesamoideos da man ou do 
pé que teñen o tamaño clun chícharo)21. Oicimos que a resistencia deles varía, senclo os 
má is consistentes aqueles que teñen máis teciclo compacto (os máis duros), entre eles 
citaremos os ósos do cranio e a diáfisis (carpo) dos ósos longos; como exemplo dos mes
mos son o fémur, a tibia, o húmero, o cúbito ou o radio e, por suposto, os cientes. 

Os que máis cedo desaparecen son entón os menos consistentes ou brandos , por 
exemplo: as costelas, a escápula ... ; ou os máis pequenos, e vallan como exemplo os ósos 
das mans ou dos pés ... , e por suposto os menos mineralizados, é dicir, desaparecerán 
antes os ósos dun neno cós dun adulto. 

O es tado de conservación dos ósos pode ser moi variable dependendo da interacción 
de multitude de factores tales como se fo¡ utilizado féretro ou non, o material do mesmo, 
o lugar ele enterramento, ou a constitución do terreo onde quedaron depositados os res
tos. Inflúe polo tanto dende a acidez do solo, a composición química do terreo, a pre
sión exercida e a humidade ata factores como as raíces dos vexetais, que teñen un papel 
considerable na clestrución do óso, xa que se introducen polos pequenos orificios <les
tes desmembrándoos; tamén se comprobou que os ác idos das raíces disolven os sales 



calcarios do óso. Precisamos así neste punto que o traslado dos ósos dos primitivos ente
rramentos aos relicarios protexeunos, polo menos, da degradación . 

. Ademais, ao longo da historia das reliquias, as translacións22 dos restos e a preocu
pación constante de que estes ocuparan cada vez mellares relicarios fo¡ unha cons
tante23. Houbo, polo tanto, manipulación e, en moitos casos, fragmentación dos ósos de 
esqueleto24. Esta última circunstancia, aínda sendo un feito comprensible e beninten
cionado, complica o estudio e identificación das reliquias. 

Todo este conxunto de factores vistos ata o de agora determina, en maior ou menor 
medida, a conservación dun resto óseo; así, como diciamos antes, uns ósos soportarán 
mellar ca outros o paso do tempo. Tempo que, por certo, tamén é un factor determi
nante para a conservación xa que, polo xeral, aínda que non sempre, os ósos máis recen
tes serán os mellar conservados. 

Tamén coas reliquias e nos relicarios aparecen restos non humanos . En efec to, non 
é infrecuente encontrar nos relicarios fragmentos de teas25, madeiras, metais, restos de 
resinas aromáticas , etc., que son considerados xa como tales obxectos ou, erroneamente, 
como restos óseos. É o caso, por exemplo, dunha reliquia dun óso longo atribu ída a sa n 
Rosendo, que se encontra na catedral de Mondoñedo e que resulta ser un fragmento 
cilíndrico de madeira26. Xa vimos que os obxectos que foron patrimonio dos santos teñen 
consideración tamén como reliquias; venéranse así báculos, aneis , roupas, ornamentos 
sagrados ou outros materiais que apareceron nos sepulcros e que evidencian con que 
enxoval fo¡ enterrada unha persoa27. Este enxoval tamén estivo sometido á acción de 
axentes externos e, polo tanto, conservouse mellar, peor, ou desapareceu2B, todo es tá en 
función da súa composición físico-química. 

Información antropolóxica que poden ofrecer as reliquias 

As modernas técnicas e aparatos dos que dispón hoxe a medicina e os laboratorios 
antropolóxicos ou forenses permiten estudar moi a fondo calquera tipo de resto humano. 
Resulta obvio que a información que pode ofrecer o estudio dunha momia é distinto do 
que poidan achegar os restos óseos. Unha momia, por exemplo, pode ser es tudada 
mediante técnicas endoscópicas e incluso por Tomografía Axial Computerizada. O estu
dio microscópico sobre os tecidos rehidratados abriu un inmenso campo á inves tigación 
paleopatolóxica e hoxe en día o microscopio electrónico ampliou esa posibilidade per
mitindo detectar xermes causantes de enfermidades29. O mesmo se pode dicir dos es tu
dios de laboratorio e dos estudios de ADN3D. 

Agás raras excepcións os relicarios españois poucas veces conteñen momias ou es
queletos enteiros que poidan permitir un estudio detallado . Isto é un notable liándicap, 
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xa que para pode r determinar sobre todo a idade, o sexo, a estatura e as vicisitudes pa

tolóxicas pa las que paso u un individuo (incluso se algunha delas pu ido producir ou ser 

ca usa da ma rte) sería necesa rio es tudar o carpo e nteiro. Esta circunstancia na maioría 

dos casos resulta imposi ble e temas que conformarnos coa información que nos poida 

ci ar o mate ri a l di spoñible que, como clicimos, está fundamentalmente constituído por 

restos óseos. Aínda as í, para isto , polo menos, necesitamos ter para o estudio determi

nados ósos impresc indibles que son: os que conforman o conxunto do cranio, os dien

tes3 I , os ósos da pelve e os ósos longos. Por clesgraza, cos restos óseos humanos, e no 

caso das re liquias má is, non se pode aplicar aquilo que dicía Cuvier (un dos "pais" da 

paleontoloxía) que: "c un só óso é pos ible construír un esquele to enteiro". 

Polo ta nlo, ca nelo se estucla unha re liquia interesaría facer unha serie de estudios mor

l"o lóx icos, químicos, histota nato lóxicos e bio lóxicos32, que non sempre son posibles. O 

má is fac Lible res ulta moitas veces basea rse nos es tudios morfolóxicos e métricos, que so 

pode n achegar a lgunha informac ión va li osa sobre a especie, a raza, o sexo, a idade e a talla. 

Es Lt1cl Hr a especie non é fácil se non se dispón do esque leto enteiro. I-Iai que reco

rr r claq u In a es luclios de ra ios X e ou tros métodos inmunolóxicos ele la boratorio. Para 

·stLJdar a rnza hai que con lar co conc urso clun antropólogo, que n de be clispoñer do cra

nio ·ump l ·Lo para cs lucla r determ in ados índi ces cefá licos. 

/\ cl ··L ·rm inac i6n do sexo nun adulto (en ne nos e ado lescentes é moi difícil esta valo

ración) acloila se r s inxe la el e se cli spor el e tocio o esq uele to33, e difícil, cando non impo

s ibl e, e n a usenc iu el e de terminados ósos. A morfoloxía dos ósos craniais, da pelve, a 

grac iliclacl e da est rutura esq ue lé ti ca e a importancia das excrece ncias óseas nas inser

c ións musculares ori enta n un sexo ou outro34 . 

Pa ra dete rminar a idacle valóranse distintos parámetros segundo os períodos crono

lóx icos da vicia que son: Fetal, primeira infancia, segunda infancia, adolescencia, adulto 

novo, adulto mad uro e senec tude. Tan só nos primeiros períodos poderé monos aproxi

mará iclade e n a nos, mentres que nos seguintes témonos que contentar cunha aproxi

mación m <i is ou me nos ace rtada . A infancia e a adolescencia ide ntifícanse moi ben nos 

restos óseos grazas á in fo rmac ión que dan os dentes (cronoloxía da erupción das pezas 

decidua is e das pe rmanentes) e tamé n pola soldadura progresiva das liñas de crecemento 

nos ósos das extremidades. 

A partir dos vintec inco e clespois dos trinta a nos xa hai bastante inseguridade para 

va lora r a iclacle. Póclese face r a través da soldadura dos ósos do cranio, pe ro a partir de 

aq uí é pre ferible ac hegarse á iclacle va lorando o desgas te dentario e a apa rición de certa 

patoloxía inhe re nte aos anos, como puidese se r a artrose ou a osteoporose, aínda que 

es tes pa rá me tros es t<in mo i co ndic ionados e, polo tanto, un inves tigador ha de da los 

con ca ute la35. 

No toca nte á es tatura, a medida que un individuo c rece fa no os seus ósos en deter

m inada proporción , ''ele aí a ex istenc ia el e re lac ións naturais entre a lonxitucle clunha das 



pezas do esqueleto e o que poderiamos denominar lonxitude total do corpo''36. En medi

ci"na forense e antropoloxía existen numerosos cadros e táboas37 que permiten, te ndo a 
man un óso longo do esqueleto, determinar a talla do individuo . 

En relación coas enfermidades debemos sinalar que moitas delas de ixaron a súa pe

gada nos restos óseos . Entre outras, pódense encontrar sinais de malformacións, enfer

midades infecciosas (osteomielite, tuberculose, 
lepra ... ), tumores benignos e malignos (osteomas, 

quistes óseos, tumores metastáticos ... ), lesións 
traumáticas (fracturas), enfermiclacles dexenera
tivas dos ósos e das articulacións38 (artrite reu

matoide, espondiloartrose, artrose ... ) e osteopatías 
anémicas (tales como o escorbuto e o raquitismo). 

En 1933, Harris clescribiu as "liñas óseas trans

versais ele Harris", que se fan visibles cun estudio 

con raios X e que revelan se o individuo estudado 

tivo períodos ele impo ou desnutrición desconti

nua, incluso poderían revelar no individuo adulto 
certas enfermiclades infantís como xarampón, dif
teria, varicela, etc. 39. 

Conclusións 

A veneración das reliquias prodúcese dende os 
primeiros séculas do cristianismo e estas adqui-

ren maior protagonismo tras o Concilio ele Tren to . A súa posesión era sinónimo ele pres
tixio, importancia e poder. 

O desenvolvemento dos estudios anatómicos propiciado polo Renacemento influíu 
determinantemente nos artistas plásticos que construíron magníficos re licarios con form a 
anatómica, tratando así de ciar corporeidade á reliquia. Os coñecementos osteolóxicos 
estaban reservados aínda ao hermetismo da profesión médica, e moitas veces aínda ex is
tía bastante ignorancia anatómica sobre esta mate ri a por parte dos ga lenos . 

O estudio actual das re liquias é tremendamente complexo e neces ita o concurso de 

varios especialistas. Na maioría das ocas ións , e debido á escaseza ou tamaño dos res tos, 

poucos datos antropolóxicos se poden achegar; é frecu ente, polo tanto, non poder facer 
nin unha identificación anatómica das mesmas . 

N a medida na que os restos que se conserven sexan maiores en núm ero e en tamario 

e manteñan a súa integridade anatómica, maiores serán as oportunidades de identifica r, 

En de te rminadas 

reliquias podemos 

encont ra r signos de 
cnfcrmidadcs óseas 
dcxcncra tivas 
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dende o punto de vista antropolóxico, a raza, a idade, o sexo, a estatura e outras parti

cularidades biolóxicas, como as enfermidades padecidas. 
Os elatos anteriores débense cotexar necesariamente cos datos haxiográficos, histo

riográficos e documentais, de forma que o estudio dunha reliquia poida avalar, con maior 
ou menor probabilidade, a atribución da mesma. 

Por falta de documentación fidedigna e pola dificultade que entraña o estudio antro
polóxico das reliquias, a historia destas está chea de escuridades impenetrables. A crenza, 
a devoción e o culto tradicionais teñen ao seu favor a presunción positiva e só unha argu

me ntac ión moi sólida poderá desvirtuar a atribución ou consideración debidas. 
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1 HEVEllTE , J., f\ 11t ropologfa Médica, Madrid, 198, p. 33 1. 
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pp. 311-322. 
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13 Agradezo á comunidade beneditina de San Paio de An

tealta res de Santiago de Compostela as faci lidades pa ra 

fo tografar os relicarios do seu museo. 

14 LAíN ENTHi\LGO, P., 1-lisloria de la Medici11a, Barcelona , 

1978, p. 256. 

15 En efec to, o suposto corazón momificado é unha rótula 

(óso da perna). Resulta escla recedor para comprende r 
a devoción e a importancia que adquire unha re liquia 

a lectura do texto onde se na rran es tes feítos . CUEVA, 

B. de la, Cela11ova Ilust.rada , fo lio 202-203. 

16 As canonizacións do papado de Xoán Pau lo 11 carac te 

rizara nse pala a bundancia des te mate ria l; pé nsese por 

exemplo nos Beatos Ange lo Giuseppe Ronca lli (Xoá n 
XX II I) o u na Beata Madre Tareixa de Ca lcuta. 

I 7 CABHOL, F., fV101111111 e11l a Lit11rgica, París 1900- 1904, 

t. 1, nº 4082. 

18 Existen nume rosos exem plos de carpos de sa nt os e be
atos momificados (Sa nta C lara de Asís, Sa n Xoán Basca, 

Bea to Stéfo no Belles ini .. . ), pero para ilustrar con pro
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Mcdici1w Legal )' '/Oxicología , Valencia, 1983, p¡>. 30 5-
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21 T ESTUT, L., Ll'il i\TGET, A., A1111to111ía l-/11111a11a, Madrid, 

1978, p. 3 . 

22 Antigame ntc o habitua l era co nstruír basílicas e ora to

rios sob re os sepulcros dos sa ntos, pero xa de nJc os pri 

me iros tempos da igrcxa, despo is das persec ució ns , e 
a pesa r de que a le í romana o pro hibía , as a utoridades 
sec ulares e ec les ia is pe nnitiro n que os má rtires mo n os 
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seus países de orixe. 
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tecen ás re liquias Jun sa nto: Antol ín , F.: "Las íleliquias 

de San Juan de la Cruz", Revista de Sa 11 ]11(111 de la Cniz, 
nº 3 1-32, (2003) . 

24 Máis ca de fragmentación cabe fa lar de di sgregac ió n, é 

dicir, separar os ósos compl e tos dun esq ue le to e di s
triburl os entre di st intos luga res. A fragme nt ación o u 

fractura dun óso pode ser pre ou post 111orle11 e obedece 
a un fe íto trau mático . O segu ndo caso (fragme nt ación 

post 111orte11 ) é bast a nt e frec ue nte e é debido a golpes 
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mesmo sepulc ro. 
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30 Lugruuse extraer do óso seco antigo o ADN mil ocon
drinl. As modernas técnicas de labora torio xa permiten 
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J.A., Medici 11a Legal .. ., op. cit., pp. 676-683 . 

33 Aínda qu e nalgúns individuos os t razo sexuais extra
polados a través do exame óseo poden non estar ben 
de fi n idos, e polo tanto, non se r concluíntes . 

34 Ta mén se pode va lora r polo tama iío dos ósos ou polo 
seu peso. Os de menores dimensións ou peso adoitan 
corresponder ao sexo femi nino. Existen táboas antro
polóx icas qu e corre lac ionan o peso con outros índices 
para obte r o diagnóstico sexual. 

35 A esperanza de vida ac tual supera, para ambos os se
xos, os 76 anos e é debida á mell a ra de varios factores 
(socia is, sa ni ta rios, económicos ... ) qu e non cabe ana
liza r neste t ra ba llo. Non hai que se remontar máis a lá 
de princ ipios do século XIX para comprobar que anti
gamente, e agás ra rns excepcións, non se a lcanzaba esta 
idade . En 1900 a es peranza de vida e ra de 34,7 anos 
(P IÉD l!Ol-1\ G IL, G., Medici11a Preventi va y Social, Ma
drid 1983 , t. 1, p. 169) . Daqu cla é pro bable que unha 
pcrsoa senil ou anc iá" fose xa un individuo de máis de 
50 anos. 

36 TESTUT, L., LAli\TGET, A., f\ 11ato111ía .. ., op. cit., p. 16 . 

37 En Europa util íza nse as de Manouvrie r-O livie r. GISTS
BEnT CALl\BU IG, J .A., Medicina Lega l .. ., op. cit., p. 2 1. 
Para dar idea da complexidade neste tema pénsese que, 
aos datos tirados da talla coa súa correspondente marxe 
de e rro , habería que restar os 0.06 centímetros por ano 
que un individ uo diminúe por riba dos trinta anos, e xa 
vimos ta mén a di ficultade qu e ex iste para es timar a 
idade. 

38 Con dife renza son as lesións que en determinados ósos 
con máis frecuencia vimos que aparecen. O profeso r 
Domingo Campillo, nun estudio de poboacións anti
gas da á rea medite rránea do naso país, encontrou un 
considerable número de restos esquelé ticos con signos 
evidentes de te r padecido en vida diversas afeccións os
teoarticulares . Un afori smo médico considera que non 
ex iste ningunha raza nin ningún pobo que no pagase 
o seu tributo ao reumatismo". 

39 CMIPI LLO, D., Pa/eopato/ogía, v. 1, pp. 154-155. 



Os espazos arquitectónicos 

en función das reliquias 

Manuel A. Castiñeiras González 

Na última década incrementouse moito o interese pola función litúrxica dos espazos 
dos templos medievais. Os edificios deixaron de ser puros organismos susceptibles dunha 
catalogación taxonómica, na que a clasificación da tipoloxía arquitectónica, a descrición 
dos elementos construtivos e ornamentais ou a demarcación das campañas const ituían 
os únicos obxectos de estudio por parte do historiador da arte. Progres ivamente fo ise 
redescubrindo a complexidade e variedade de usos dos distintos ambientes das igrexas 
medievais e a importancia que o estudio da liturxia comporta para a súa correc ta com
prensión. As reliquias constitúen sen dúbida un dos elementos protagonistas da confor
mación e do sentido deses espazos, non só porque con elas se realizaba a cerimonia de 
consagración do edificio, a bendición do altar ou a liturxia estacional das distintas fes 
tas anuais, senón tamén porque estes despoxos marcaban a sacralidade dos distintos 
lugares do santuario -altar, cripta, capelas, tribunas- e ás veces convertían o templo nun 
verdadeiro relicario. 

Paradigmático é a este respecto o estudio realizado por Sibile de Blauw, Cultus et 
decor. Liturgi~ e architettura nella Roma tardoantica e medievale, publicado na cidade do 
Vaticano no ano 1994. Neste traballo a autora propón unha nova lectura das basílicas 
máis representativas da arte paleocristiá -San Salvador de Letrán , Santa María Maior e 
San Pedro do Vaticano-, en función do seu papel dentro da liturxia estacional romana. 
Baixo esta perspectiva analízanse os ambientes creados ex profeso para estas cerimo
nias, así como o importante valor simbólico dado ao enxoval do altar, tanto polo seu 
mobiliario como polas reliquias alí custodiadas. O amplo arco temporal abarcado , 
dende as orixes a 1304, permiten seguir a evolución do attrezzamento litúrxico destes 
santuarios, cuxas renovacións responden en gran medida aos cambios experimentados 
por estas basílicas dentro da política eclesiástica romana, así como na súa liturxia es ta
cional. Esta perspectiva permite sen dúbida ampliar o noso horizonte de expectativas 
con respecto ao papel desempeñado polos modelos tipolóxicos romanos na arte medie
val europea, xa que abriga a introducir no debate histórico-artístico cuestións de tipo 
cultual e litúrxico como clave de comprensión da arquitectura, o mobiliario e a decora
ción dos monumentos. 
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De feíto , con bo criterio E. Palazzo reclamaba nunha recente publicación, titulada 

Uturgie et société au Mayen A.ge' a necesídade de "offrir á la liturgie la place qu'elle 
mérite d'occuper dans l'histoire médiévale". Non se pode obviar que os edificios sacros da 

Idade Medía, ademaís de ser grandes depósitos de reliquias, actúan como decorado e 

ambientación do oficio divino, e responden polo tanto aos requirimentos dese ritual 
escénico que clá vida e sentido aos espazos e as súas imaxes. Nesta liña de revisión da 

arquitectura medieval destaca a publicación das actas do coloquio, Avant-nefs et espaces 
d'accueil dans l'église, entre le !Ve et le XIIe siecle2 coordinado por Christian Sapin, nas 

que se analiza de mane ira minuciosa a multipliciclade de formas e funcións dos maci

zos occidentais, as í como as razóns do seu éxito en determinados momentos. Máis 

variado, pola amplitucle dos temas tratados, é o número monográfico que Les Cahiers de 
Cl'int-Michel ele Guxa dedicaron no ano 2003 á relación entre liturxia, artes e arquitec

tura na época románica. Ne! o enxoval ele altar, as criptas, a topografía sagrada do edifi

c io e o sentido litúrxico ele moitas inscricións ou programas decorativos analízanse en 

ex mplos moi dive rsos. 
N sta líñn el e aná líse ce ntrada no período románico quixe n desenvolver a miña con

lríbu íón a stc catá logo . De feíto, a es ta época pertence o noso edificio-insignia da re
la ·íón ' nLr arquitectura e reliquias: a catedral ele Santiago ele Compostela (1075-1211). 

'studio do monume nto xacobeo xerou incluso no pasado unha definición tipolóxica 
para a súa arquitectura, a ele "grande igrexa ele peregrinación'', que facía precisamente 

refe re ncia á funcionaliclacl e cultural dos seus espazos. A eles nos referiremos na nosa 
análise inte ntando de limitar o seu uso litúrxico e a influencia que na súa creación tive

ron pres tixíosos modelos foráneos , así como os seus posibles ecos na rexión. Como 
contrapunto a Santiago, nunha terra chea ele santuarios, reliquias e remarías, analizarase 

tamén o caso do mosteiro ele Santo Esteva de Ribas de Sil, na Rivoira Sacrata, cuxa ar

quitec tura e mobiliario parecen responder de maneira exemplar ás necesidades cultu
rais dos carpos santos que alí se gardaban, así como ás celebracións pascuais. 



O templo é un relicario 

. A cabeceira dunha igrexa medieval é o punto focal do edificio. Alí se sitúa o altar, o 
lugar onde se celebra o oficio divino e se veneran as reliquias máis importantes do san
tuario. O autor da Guía do Códice Calixtino, redactada cara a 113 7, ao describir esta 
parte da basílica xacobea non dubidou en recorrer a unha linguaxe repleto de metáfo
ras martiriais e escatolóxicas para definir este singular espazo da súa arquitectura. Así o 
deambulatorio que a rodea, coas súas capelas radiais contendo as reliquias de santos e 
mártires, denomínase a laurea ou co-
roa, pois é o símbolo de vitoria dos 
mártires sobre a morte; mentres que 
a bóveda constitúe o ecclesie celum3, 
é dicir, a xusta recompensa da vida 
futura. O recurso a metáforas ar
quitectónicas era habitual na litera
tura esexética medieval, tal e como 
pode constatarse na Allegoriae in 
Universam Sacram Scripturam de Ra
bano Mauro, no Elucidarium de Ho
norio Augustodunensis ou no Mitrale 
de Sicardo de Cremona4, de aí o seu 
uso recorrente por parte de cléri
gos eruditos na descrición de edifi
cios, como mostra a citada pasaxe 
do Calixtino ou o non menos céle
bre De consecratione ( 1144-114 7) 
de Sugerio de Saint-Denis5. 

No caso de Santiago esta lectu
ra simbólica do templo servía para 
dar prestixio e resaltar certas solu-
cións arquitectónicas singulares da 
basílica xacobea. O edificio fara con-
cibido 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 

r 1 \ti \ 1r ~ 

Plano da cabeceira 
da ca1edral de San
liago de Compos1cla, 
coas dedicacións das 
súas dislintas 
capelas 
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Pluno hi poté tico 

du collfcssio da 
Mudnlcnu 

traseira do altar dunha confessio pensada para eles: a capela da Madalena. Nela permi
tíase lles orar xunto á parede da estancia que gardaba o corpo santo seguindo, como vere
mos, unha prestixiosa solución propia das basílicas romanas. 

A prime ira sistematización da cabeceira produciuse en 1105. Segundo os versos 
que figuraban no frontal de prata da capela maior, este fora doado por Diego Xelmírez 
no quinto ano do seu episcopado6. A súa colocación posiblemente cadrou coa consa
gración dos distintos altares de arredor, é dicir, os de Santa María Madalena, San Sal-

....... s ...... ,.... ...., 
I I \ \ 

{~ MAGDALENA ~\ 

r1--¡:1 frr-~ 
11 1 1 11 ti . -- . ti 
1 1 11 
1 1 11 
+t u !+ 

vador, San Pedro, Santo André, San Xoán Bautista, San Xoán 
apóstolo, Santa Fe e da Santa Cruz?. Con isto quedaban 
consagradas todas as capelas da cabeceira da catedral, a ex
cepción da de San Nicolás , no extremo norte do transepto. 

Esta confessio compostelá implicaría unha cámara baixa, 
situada no hemiciclo detrás do altar, "por debaixo das dúas 
columnas do baldaquino", xunto aos restos da edícula derru
bacla e enterrada por Xelmírez en 1105): 

"E clespois ele construfr o altar segundo referimos ante

riormente, xa que estaba aberto aos olios humanos por to
cias partes, non quedaba ningún sitio oculto no que os fieis 
puicleran satisfacer os seus clesexos de orar en privado. Así 
pois, era oportuno e claramente necesario para a santa me
ditac ión que as almas, iluminadas polo resplandor da in
terna contemplación, lavasen as manchas da súa conciencia 
co abundante río das súas lágrimas nun lugar secreto e, res-
tablec idas por medio dos favores da santa oración cos ali
mentos do celestial banquete, saíran descargadas do pestífero 

peso dos seus pecados. Polo cal empezou o hispo a insistir neste pensamento dentro do 
albergue da súa mente e a desexar de forma ardente cunha solicitude infatigable facer 
unha confesión no altar. E de certo se ve que grande e de que maneira construíu esta 

confesión por debaixo das dúas columnas do altar que sosteñen o baldaquino, cando 
ofrece feliz paso aos que entran"B. 

Alí os peregrinos podían asistirá misa de maitíns9, rezar "fronte" do sepulcro e in
cluso rec ibir a comuñón 1º, seguindo unha tipoloxía propia das basílicas romanas. Aínda 
que ac tualmente non se conserva debido ás remodelacións do período barroco 11 , ecos 
da súa articulación encóntranse aínda na actualidade na capela maior de Santa María 
de Cambre (A Coruña) (ca. 1200) 12, 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 furado na súa parte inferior. 

Trátase da tipoloxía de acceso traseiro dos peregrinos á confessio-oratorio baixo un 
altar-baldaquino, cuxos precedentes es tán nas criptas anulares con tramo recto do antigo 



San Pedro do Vaticano13 ou na súa imitación na igrexa inferior de San Crisógono de 
Roma (731-741 )14. 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 confessio com
postelá posuía algún tipo de fenestella como a das criptas romanas, é moi probable que 

polo menos existise unha trapela no pavimento reservada exclusivamente, como en San 
Pedro do Vaticano, ao acceso de viaxeiros ilustres. Non obstante, non nos debería sor

prender o carácter encapsulado da habitación do corpo santo baixo altar, pois con isto 
se imitaba un verdadeiro relicario sub altari. De feíto, esta disposición concorda cola 

cámara subterránea da basílica de Letrán construída no ano 844 baixo o reinado de Ser
xio II, apenas accesible , cuxas reliquias non eran visitables e que contaba tan só cunha 
pequena fenestella 15. 

A confessio compostelá constituía polo tanto o punto máis próximo el e contac to en
tre os peregrinos e o oculto e enterrado relicario apostólico. Posiblemente moi cedo, 
sobre todo tras os tráxicos sucesos ele 1116 e 1117, o altar maior convertérase en luga r 

pechado, ao que só accedía a curia compostelá, con obxecto de preservar o sancta sanc
torum e os seus tesouros. De feíto, nunha pasaxe da Historia Compostelana (111, 47), no 

que se narra a violación da igrexa no ano 1136, Xelmírez refúxiase no altar do Apóstolo 
e manda clausurar as portas de ferro do recinto (III, 48), coa finaliclacle de impedir o 

acceso dos traidoresl6. Do texto clespréndese que o santuario estaba circundado ele rei
xas, como era habitual no Románico. Desta forma preservábanse do xentío os ornamentos 
e obxectos sagrados do culto: o baldaquino, o frontal e o retablo de prata 17, os vasos e 
panos litúrxicos, así como os relicarios preciosos. 

Non obstante, tal e como sinalou S. Moralejo, ao peregrino que chegaba a Compos

tela ofrecíaselle a oportunidade de percorrer na cabeceira da catedral unha verclacleira 

xeografía simbólica da peregrinación, pois a advocación dunha boa parte das capelas per
mitíalle orar a santos e recordar lugares de culto que puidese coñecer no seu camino18. 

Se no deambulatorio podían render homenaxe á santa Fe de Conques, a Maclalena de 

Vézelay e san Pedro ele Roma, no transepto agarclábano san Nicolás de Bari e san Mar
tiño de Tours, santos protectores ele peregrinos e viaxeiros. Incluso nas alturas o arcanxo 

san Miguel vixiaba a capela maior dende o seu altar na tribuna do deambulatorio , recor
dando así a función e a fama dos prestixiosos santuarios de san Miguel en Monte Gar
gano, Mont-Saint-Michel ou Saint- Michel en Aiguilhe en Le Puy. 

Esta topografía sagrada non é fortuíta, pois non só responde á necesidacle ele ciar con
solo espiritual ao peregrino -obriga de todo centro ele peregrinación-, senón que ta

mén servía ás necesidades propagandísticas da sé compostelá a inicios do século XI l. 
Xunto co altar maior todas estas capelas do deambulatorio e do transepto foron solem

nemente consagradas en 1105 polo bispo Xelmírez ( 1100-1140), a excepción da el e 

San Nicolás, finalizada, non obstante, pouco despois cara a 1107. A vontade de inte-
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grar santuarios franceses e italianos no percorrido simbólico interno da basílica com
postelá encontra o seu paralelo na produción sermonaria da catedral por esas datas, na 
que se trata o fenómeno da peregrinación nun afán de ' sinalar a superioridade do Após
tolo Santiago e do seu santuario fronte da competencia foránea. Así no sermón Vene
randa dies alúdese repetidas veces a estas igrexas nun afán de advertir aos peregrinos 
da malicia dos seus gardas e hospedeiros, coa promesa de que os santos titulares acu
sarán a estes malfeitores o día do Xuízo: 

"Os gardas que custodian os altares das basílicas de Santiago, Saint-Gilles (Nlmes), 
San Leonardo (-de-Noblat), San Martiño (de Tours), Santa María (do Puy-de-Dome) e 
de San Pedro de Roma son tamén cómplices das maldades dos hospedeiros ( ... ). 

Hai quen procuran que os seus servos aprendan estas mañas, e os envíanos a Puy, a 
Saint-Gilles, a Tours, a Piacenza, a Lucca, a Roma, a Bari e a Barletta, xa que nestas 
cidades adoita haber escola de toda clase de enganos ( ... ). 

Mais se non vos convertedes dos vosos innumerables enganos aos mesmos santos, a 
sabe r, antiago, Pedro, Xil , Leonardo; á mesma Nai de Deus, Santa María do Puy; a 

anta Madalena (de Vézelay), a San Martiño de Tours, a San Xoán Bautista de Angély, 
a an Miguel Marino (do Monte Gargano), a San Bartolomeu de Benevento, a San Nico
lás de Bari , terédesvos como acusadores <liante do Señor, pois explotastes aos seus pere
grinos" ( L I, I, 17: festividade do 30 de decembroI9) . 

Non cabe dúbida ningunha que a peregrinación europea vívese daquela como un 
fe nómeno actual e emerxente no que dalgunha maneira o santuario xacobeo quería saír 
triunfante. De af que o autor do Veneranda Dies coloque a Santiago á cabeza dos santos 
mediadores ante o señor e distinga xa o santuario xacobeo pola excelencia da súa insig
nia propia -a vieira-, parangonándoo así coa propia Xerusalén: 

"Polo mesmo os peregrinos que veñen de Xerusalén traen as palmas, así os que regre
san do santuario de Santiago traen as cunchas. Pois ben, a palma significa triunfo, a cun
cha significa as obras boas" (LSI, 1, 1 7)20. 

Segundo M. C. Díaz y Díaz, o contido propagandístico deste sermón buscaba que 
Santiago emulase e incluso superase na medida do posible a Roma e Xerusalén, as súas 
máis feroces competidoras2 I. 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 Francigena e da ViaAppia Traiana: 
Piacenza, Lucca, Roma, Benevento, Monte Gargano, Barletta e Bari. A ruta era ben 
coñecida pola Igrexa compostelá, posto que dende inicios do século XI os cóengos da 
catedral viaxaban con frecuencia a Roma para solicitar prebendas e incluso estes alcan
zaron nunha ocasión Bari coa finalidade de solicitar doazóns para a construción do tem
plo xacobeo. O propio Xelmírez estivo 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 Lourenzo Extramuros. 



Este afán propagandístico déixase igualmente entrever no Libro de 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 devolver a vida ao mozo Giraldo ás portas de San Pedro de Roma, salva apere
grinos que volven de Terra Santa e cura mediante unha vieira a un cabaleiro de Apulia22, 

rexión por excelencia do embarque dos cruzados. Por suposto, a maioría deles se enca
miñan despois a Compostela en sinal de agradecemento. 

Toda esta cultura da peregrinación aflora igualmente na articulación e ornamenta

ción da topografía sagrada da catedral. O milagre do cabaleiro de Apulia acontece en 
1106 xusto no momento no que se está a terminar a capela dedicada a san Nicolás no 
brazo norte do cruceiro compostelán. Había só vinte anos que as reliquias do santo foran 
trasladadas dende Myra en Asia Menor a Bari, pero o éxito do seu culto tras a chamada 

á Primeira Cruzada (1095-1099) facía conveniente incorporalo á xeografía xacobea. Ese 

posto privilexiado déixase sentir na lista dos pobos do mundo que veñen a Santiago, pois 
entre os italianos faise explícito só o nome dos apulos: "Illuc populi barbari et do1nest:ici. 
cunctorum cosmi climatum adveniut, scilicet, (. ... ) Itali, Apuli (. .. )" (A este lugar ve ñen 

os pobos bárbaros e todos os que habitan en todos os climas do orbe, é clicir ( ... )os ita

lianos, os da Apulia"23. Incluso no himno dedicado a Santiago, atribuído a Fulberto ele 
Chartres no Códice Calixtino (I, 22), fálase dos apulos que se achegan con cloazóns á 
basílica xacobea24. 

Por outra parte, algunhas das advocacións dos altares catedralicios indican o seu 

posible uso nas procesións da liturxia pascual do Triduum sacrum, consistente nas ceri
monias da Adoratio Crucis, da Depositio, da Elevatio e da Visitatio Sepulchri, celebra

das entre o Venres Santo e o Domingo de Resurrección25. De feito, no Arquivo da Ca
tedral de Santiago consérvase un folio pertencente a un gradual de rito romano do 

século XII co tropo da Visitatio Sepulchri para ser representado nos matíns de Pascua. 
A súa presenza non só corrobora a resonancia litúrxica do culto á Madalena na cabe
ceira senón tamén a súa intención de evocación dos santos lugares. Unha capela da 

Magdalena xunto a un santo sepulcro convértese así nunha referencia á rotonda da 
Anástasis, na que o templo de Cristo se asociaba ao altar da Madalena, na próxima ca

pela da Aparición. 
Por outra parte, de certo a topografía do edificio concorda coa celebración da liturxia 

estacional carolinxia do Triduum sacrum, tal e como aparecen recollidas no Liber Ordi
narius do mosteiro feminino de Essen ou no Ordinario de BarlGngAbbey (Essex) (século 

XIV). As dedicacións escollidas por Xelmírez para os altares da santa Cruz, san Miguel e 

a Magdalena ·podería responder á intención de celebrar, seguindo o rito romano, entre 
Venres Santo e Pascua as cerimonias da Adoratio Crucis, Depositio, Elevatio y Visita tia 
Sepulchri. O Venres Santo tería lugar a Adoración da Cruz na capela da Santa Cruz, si

tuada no brazó norte do transepto, xunto ao altar maior, como é tradición en Inglaterra 

71 



72 

ou no propio Saint-Sernin de Tolouse, 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 as escaleiras, á Depositio, tal e como se describe en Essen. 

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 supe
raba o sétimo tramo da nave. Por isto, a falta da construción dun macizo occidental, en 
l l 05 adoptouse a solución dun altar alto a san Miguel na tribuna, onde terían lugar ata 
a realización da fachada occidental os ritos da Depositio, Elevatio e a 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 terminarían 
abaixo 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 (Barking Abbey). A realización do 
macizo occidental polo Mestre Mateo entre 1168 e 1211 fo¡ posiblemente a ocasión 
para ce lebrar o ritual carolinxio-otonián en todo o seu esplendor, pois ne! a Depositio, 
Elevc1t.io Visitcitio tiñan sempre lugar na tribuna do Westwerk. De feíto, só acudindo a 

se fondo litúrxico pascual pódense explicar algunhas das peculiaridades da composi
ción do tímpano central do Pórtico da Gloria. 

en dúbida, este uso cultual e litúrxico dos espazos catedralicios proxectou máis alá 
do período románico. Recentemente, J. M. García Iglesias ao rastrear 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 Magdalena foron desmontados en 1532, o seu culto e función 
perduraron na veciña capela do Salvador, onde unha estatua da santa forma parte dun 
retablo renacentista. Do mesmo xeito, no retablo dobre da capela da Concepción, a peni
tente forma parte do grupo do Descendemento, un tema moi adecuado para un espazo 
que anteriormente ocuparan pola capela románica da Santa Cruz, onde tiñan lugar 
importantes ritos da liturxia pascual26. 



Liturxia e culto nunha igrexa 
monástica 

Noutro centro de peregrinación, fóra 
do Camiño de Santiago, pódense apre
ciar igualmente ecos monumentais da 
liturxia pascual. Trátase do mosteiro 
beneditino de Santo Estevo de Ribas 
de Sil, situado nunha fermosa paraxe 
da Rivoira Sacrata (Carballeira sagrada) 
da provincia de Ourense. Dende o sé
culo XI alí rendíase culto aos nove bis
pos santos, todos eles prelados da antiga 
Gallaecia que viviran no século X e 
abandonado as súas dignidades para re
tirarse en Ribas de Sil como monxes. 
A celebridade dos seus milagres fixo 
que, cando en 1220 se iniciou a cons
trución do denominado claustro dos 
Bispos, a súa ala meridional, acaroada 
ao muro norte da igrexa, se dedicase a 
albergar as tumbas destes corpos san
tos. Para facilitar a devoción e culto dos 
peregrinos, existían dúas entradas ao 
recinto de factura románica, tapiadas 
en época mo.derna. A primeira, situada 
no extremo suroeste, daba acceso ao 
claustro dende o adro da igrexa, men
tres que a segunda, no lado sueste, co
municaba o mosteiro co transepto, polo 
que era utilizada tamén pola comunidade para a celebración dos oficios27. 

Todo isto facilitaba a circulación dos peregrinos dende o exterior ao interior do tem
plo pasando polo lugar onde estaban depositados os corpos santos. Non obstante, en 
beneficio da clausura beneditina, o acceso público ao recinto estaría restrinxido, segun
do un documento datado en Rieti (Lacio) o 31 de outubro de 1298, ás seguintes festas 
principais: Nada!, Epifanía, Resurrección, Ascensión e Pentecoste, Natividade, Purifi
cación e Asunción da Virxe, festas dos apóstolos Pedro e Paulo e dos demais, de santo Este
vo e Dedicación da igrexa, e durante os oito días seguintes. Nelas o devoto podíase bene
ficiar de corenta días de indulxencia2B. 

Plontn dn igrexn e do 
claustro. 1 nclicnci6n 
dn locn liznci6n dns 
nntigns port as de 
acceso no clnusrro, 
dende o exterior (A) 
e dende n igrexn ( 13). 
Mosteiro de Snnl o 
b 1evo ele llibns ele 
Sil , Ourcnsc 

Portas románicas 
muradas: á esquerda, 
muro nort e do 
transepto da igrexa; 
á dereita, estrcmo 
suroeste do claustro. 
Mostciro de Santo 
Esteva de Hibas de 
Sil , Ourense 
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O proxecto de inicio das obras do claustro dos Bispos hai que lígalo a unha doazón 

do reí Afonso IX en 1220, na que este concede ao mosteiro de Santo Esteva de Ribas de 
Sil o dereito a poñer notario e xuíz de couto na honra dos nove santos bispos alí sepul

tados, os ca les fa n infinitos milagres: 
"ego do e t concedo monasterio Sancti Stephani, et novem corporibus sanctis epis

copis que ibis sunt tu mulata pro quibus Deus infinita mircula facit, omnia que petinent 
ve! vel pertinere debent ad ius regale in toto capto monasterii supradicti"29 (Dou e con

cedo ao moste iro de Santo Esteva, e dos nove carpos dos santos bispos que alí están 
so terrados, por quen Deus fa ¡ infinitos milagres, todo o que pertence e debe pertencer 

ao dereito real en todo o cauto 

do moste iro citado). 
Non sabemos as causas 

que motivaron esta xenerosa 
concesión de Afonso IX, pero 

non cabe dübicl a que o mos

teiro, cuxa beneditinización se 
clesenvolve no século XII , co

mezara cara a 118330 un gran 
proxecto de reconstrución que 

trae consigo unha clara política 

de propaganda. Tras a eleva
ción dunha ambiciosa cabe

ce ira mm fino e novo estilo tarclorrománico, co que se trataba de emular ou incluso 
competir coa ca tedral ele Ourense (1160-1188), dábase polo 1220 paso ás obras dun 

claustro cuxa func ión era, tal e como se desprende do seu nome, exaltar a memoria do 

moste iro e dos se us santos carpos , como claro reclamo á peregrinación que tan pin
gües beneficios podía achegar ás arcas da abadía. Por is to, a doazón de Afonso IX parece 
xusti ficarse como un apoio ao control dos censos no seu territorio para que o abade de 

Ribas ele Sil puiclese face r fronte aos gastos de construción e ornamento do mosteiro. 
Á süa vez ao recoñecerse, por prime ira vez, de maneira documental , a existencia dun 
culto a nove sa ntos milagreiros , a monarquía dende Salamanca, onde fo¡ expedido o 

diploma, contribuía á fa ma do lugar, co consecuente gancho para doazóns privadas e 

peregrinac ións. 

Tanto na cape la maior ele Ribas de Sil como de Ourense constátase a presenza de 
modelos do obradoiro de fili ación abulense-borgoñona que dende 1160 traballaba na 

cripta do Pórtico da Gloria. Proba cliso é a inclusión nas bóvedas de Ourense e Ribas de 

Sil dunha figura pertencente ao repertorio compostelán: o anxo astróforo. Concreta

me nte, no caso de Ribas de Sil , es te adquire unha de licadeza, corporeidade e virtuo

s ismo dos panos ma llados que hai que parangonar coas cotas de clasicismo alcanzadas 



polas figuras de filiación abulense-borgoñona gardadas no Museo da Catedral de San
tiago e datadas por S. Moraleja no 117031. O mestre do anxo astróforo de Ribas de Sil 
é ,. en realidade, o mesmo que fixo o tenante de altar da catedral de Ourense, datado en 

1188. Ambos os relevos pódense comparar co estilo do mestre do cenotafio de San Vi
cente de Ávila, o escultor da capela de Fuentidueña (The Cloisters, Nova York) ou o au
tor da Porta Norte da catedral de Lugo (ca. 1170). A presenza en Galicia desta corrente 
castelán-francesa ten nesta figura de Ribas de Sil un novo expoñente que testemuña a 
itinerancia dun obradoiro desta formación en distintos puntos da nosa xeografía nun 

período comprendido entre 1170 e 1188. 

A decoración e programa iconográfico do altar maior da igrexa monást ica de Ribas 
de Sil completouse cara a 1220 coa realización dun retablo pétreo32 . Na súa cara fron

tal, trece arcadas albergan un Cristo Reí stauroforo presiclindo un apostolado. Os catro 
apóstolos centrais resultan os de más fácil identificación pola súa caracterización e atri
butos: Pedro con barba curta, chaves e libro; Paulo calvo, co bastón en tau el e viaxeiro; 
Santiago co bordón e as vieiras na esclavina; e san Xoán de rostro ado lescente. 

Á dereita de Santiago represéntase posiblemente a santo Esteva. Esta identificac ión 

declúcese da peculiar indumentaria e postura do personaxe. Ademais de ser o único que 
viste roupas sacerdotais -casula que cae sobre a súa túnica-, a Figura es tá rea lizando, ao 

alzar as súas mans mostrando as súas palmas estendidas, o xesto litúrxico da encomen

dación a Deus do rito da misa. Esta caracterización corresponde á iconografía de santo 
Esteva, o primeiro mártir do cristianismo, que foi o primeiro diácono e polo tanto o pro
totipo do sacerdocio. En Saint-Benolt-sur-Loire (ca. 1070) e en Santo Esteva ele Coru
Ilón (ca. 1120) representábase desta maneira, con casula e alzando os brazos, nas escenas 

do seu martirio. A súa inclusión no apostolado de Ribas de Sil xustifícase polo feíto el e 

ser o patrón da igrexa e ademais un modelo de entrega como sucesor dos apóstolos, dos 
que a Orde beneditina se consideraba xusta herdeira. A súa festa estaba ademais incluída 

nas inclulxencias dos peregrinos da abadía. 
A imaxe do colexio apostólico, na súa condición de sucesores ele Cristo e símbolo da 

Igrexa paleocristiá, fo¡ o modelo por excelencia a seguir pola Igrexa dos séculas XII e XIII. 
Os apóstolos foran o paradigma das renovadas comunidades de cóengos promovidas 

polos bispos reformistas. A da catedral de Santiago, instaurada en 1102, podía contem

plar dúas veces en Praterías a revaloración da orde sacerdotal: nas columnas apostóli

cas, no que as figuras están tamén baixo arcadas coma no claustro cluniacense ele San 

Pedro de Moissac (ca. 1100), e no apostolado do frontispicio. No caso dos mosteiros 
beneditinos o colexio apostólico era a imaxe do que I. Forsyth chamou a si nerxía do 
grupo, o traballo en comuniclade, modelo da vicia claustral e da súa espiritualidade33 . 

Neste sentido habería que interpretar as columnas apostólicas do mosteiro ele San Paio 

de Antealtares (ca. 1150), pero tamén a portada sur ele San Xiao de Moraime, decorada 

cunha Santa Cea que funciona como un espello da propia comuniclade, ou o propio reta-
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blo pétreo de Santo Esteva de Ribas de Sil, no que Cristo leva unha cruz procesional en 
medio dunha reunión do colexio apostólico ad simili~udinem ahatis e monachi Sancti 
Stephani de Ripa Silis. 

S. Moraleja sinalara o precedente desta tipoloxía mobiliar pentagonal cun Cristo pre
s id indo un apostolado: a tabula retro altaris de Xelmírez do altar maior da catedral de 
Santiago34. Datada en 1135 e realizada en prata, o seu aspecto é coñecido grazas a un 
debuxo do cóengo José de Vega y Verdugo35. A elaboración <leste tipo de retablo en Ribas 
de Sil responde, sen dúbida, a unha vontade de emular o modelo do altar maior com
postelán. O contido iconográfico-simbólico de ambos ao colocarse sobre o altar era o de 
configurar o denominado Trono de Eucaristía ou da Oivindade36. 

Por outra parte, o que cada figura se coloque nunha porta quere evocar a imaxe da 
Xerusalén C eleste do Apocalipse ele Xoán37, onde se describen doce portas cos nomes 

dos apóstolos. Este formato apóstolo-arcada, aludindo á ciclacle ele Deus, aparece na arca 
de san Paio e san Xoán Bautista de Santo Isidoro de León, nas ilustracións do Comen
tario de Bea to de Li é bana ao Apocalipse , no claustro de San Pedro de Moissac e as 
olurnnas marmóreas de Prate rías . Este recurso ele visualizar a arquitectura como metá

fo ro el siolóxica encóntrase precisamente nun texto contemporáneo do retablo pétreo 
d Hibns ele il , o Mitrcile de Sicardo de Cremona, no que lemos: 

"As bases das columnas son os varóns apostólicos que soportan o edificio universal 
da lgr xa"38. 

O reve rso do retablo de Ribas de Sil, coas doce ventás e Cristo, ten tamén unha refe

rencia en Sicardo de Cremona: 
"Velaí está plantado tras o noso muro mirando polas ventás (Cant. 2, 9), velado pola 

parede da nosa mortalidade, Deus ilumínanos dende o alto a través das ventás, é dicir, 
os apóstolos, igual que 'ilumina a todo home que vén a este mundo" (Xoán 1, 9)39. 

Non se pode tampouco obviar a relación que o retablo poida ter coa daquela emer
xente internacionalización do culto dos nove bispos santos. En 1298, na relación de fes
tividades nas que se podían obter indubcencias pola peregrinación a Ribas de Sil cítase 
de maneira explícita os días de san Pedro e san Paulo, do resto dos apóstolos e do már
tir santo Esteva: 

"in subcriptis festivitatitbus videlicet ( .... ) beatorum apostolorum Petri et Pauli ac 
omnium aliorum apostolorum, beati Stephani martyris"40 (Nas citadas festividades, a 
saber, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os outros apóstolos, de santo Esteva, 
mártir ... ). 

Todos eles están no retablo pétreo, á vista dos peregrinos. O obradoiro que o realizou 
deriva dun coñecemento dos obradoiros mateáns de Compostela, en particular, das es
truturas arquitectónicas do coro pétreo terminado polo 1211. Non obstante, no trata

mento das figuras obsérvase o coñecemento da irradiación do obradoiro na fachada norte 
da catedral de Ourense (ca . 1213), que une o mateán con outras experiencias. O coi-



dado retrato de Pedro e Paulo posiblemente se deba poñer en relación co coñecemento 
dos selos vaticanos coa súa insignia, coñecidos no mosteiro ourensán dende as Bulas 
de Urbano III expedidas en Verana en 1186. Por último, que Santiago estea vestido de 
peregrino non deixa de sorprender, xa que nin no Pórtico da Gloria nin no Paraíso se 
representa desta maneira. Constitúe, de feito, a primeira 
representación do apóstolo como peregrino en Galicia4I. 
Por isto, cabe supor que como no caso de Santa Marta de 
Tera (Zamora) (ca. 1125), a formulación dun Santiago pe
regrino deriva das necesidades propagandísticas dun lu
gar situado nas marxes dos itinerarios máis frecuentados 
e que polo seu interese na peregrinación se reivindica como 
parte do Camiño a Santiago cunha imaxe do apóstolo como 
imaxé do romeiro. 

Volvendo ao contido programático do retablo pétreo, 
este débese entender como a culminación do marco figu
rativo do altar maior. Sobre o colexio apostólico da Xeru
salén Celeste sobrevoa, na clave da bóveda, unha figura 
masculina co torso nu, que emerxe entre carnosas follas 
dobradas nos seus extremos en forma de crochet. Sobre 
el, guiándoo, o anxo leva entre as súas manso disco solar. 
Este grupo de figuras alude sen dúbida á resurrección da 
alma que vai sendo conducida, coma no Pórtico da Glo
ria, cara ao ceo, representado aquí por un rosetón. Este 
escenario simbólico parece adecuado á celebración dos 
ritos da liturxia pascual, na que o Cristo coroado portando 
a cruz proces-ional seguido dos apóstolos do retablo pétreo 
se convertería nunha imaxe especular da procesión 
monástica desta celebración. Durante a mesma cantábase 
precisamente a antífona Rex gloriae, coa que se celebraba 
a vitoria de Cristo Rei sobre a morte. 

Tal e como recolle nas rúbricas do Breviario de Mi
randa da catedral de Santiago, nesas cerimonias e.ra moi 
habitual que o altar exercese as funcións de sepulcro e 
tras el se colocase o anxo o Domingo de Resurrección: 

"Alius puer stans retro altari in similitudinem angeli indutus vestimentis candidis"42. 
En Ribas de Sil a colocación separada da parede do altar maior permitía a circula

ción tras o seu reverso, necesaria, pois era a única parte dende onde se podería con
templar a cara posterior do retablo pétreo, na que Cristo aparecía como resucitado, coa 

Capela maior: clave 
de bóveda con alma 
e anxo astrófo ro. 
Mosteiro de Santo 
Esteva de Ribas de 
Sil , Ourcnsc 
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cruz da vitoria sobre a morte entre as doce ventás da Xerusalén Celeste. Esta hipótese 
vén confirmada pola existencia de pinturas na cara pos! erior do altar, moi <lanadas, impo
sible de determinar na súa temática, pero en todo caso anteriores á realización do reta
blo moderno de 1594. A antigüidade <leste espazo vén corroborada polos restos medievais 
de pintura vermella que imitando perpiaños decoran aínda os muros da capela maior43. 
Incluso a presenza dunha fenda na moldura posterior do altar podería corresponder ao 
lugar onde durante os ritos pascuais se depositaba a hostia consagrada que encarnaba o 
corpo de Cristo44. 
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Gloria, p. 115- 137. Sobre a magnitude das obras de re- ldem, "La persuasión como motivo central del discurso: 
modelación da cape la maior neses anos, véxase o re- la Boca del 1 nfierno de Santiago de Barbadelo y el Cristo 
cente traballo de TAfN GuzMAN, M .,"EI viaje a Lisboa enseñando las llagas del Pórtico de la G loria", en El 
del canónigo fabriq uero D. José Vega y Verdugo ( 1669)", tímpano románico, eds. Rocío Sánchez, J. L. Senra, San-
Quintana, 1 (2002), pp.301-3 11. tiago de Composte la, 2003, pp.23 1-258. 

12 Para a datación da capela maior de Santa Marfa de Cam- 26 GARCÍA IGLESIAS, J.M., "Espacios y percepciones. Ma-
bre e a súa realización por Micahel Petri, véxase, VtLA ría Magda lena en la Catedra l de Santiago de Campos-
DA VtLA, M., La iglesia románica de Cambre, A Coruña, tela", Quintana, 2 (2003), pp. 4 1-56, espec. pp. 43-44 
1986, p. 34-37, lám. l. y 46, figs. 3 y 8. 

13 Trátase da reforma de Gregario Magno entre o 590 e 27 Para unha revisión do Claustro dos Bispos e do culto 
o 604, con a que o altar maior de San Pedro do Vaticano aos seus carpos santos, véxase: CASTJ ÑEll\AS GON7.ÁLEZ, 
fica sobre a tumba , á que se accede mediante un ha M.A., "San Esteva de Ribas de Si l revistitado: nuevos 79 
cripta anu lar, KRAUTHEIMER, R., /loma. Profilo di 1111a hallazgos e hipótesis sobre e l monaste rio medieva l'', 
citta 3 I2-1308, Roma, 1981 , p. 112; BmcH, D.]., Pi/- Porta da Aira (Homenaje a la Pral". Dolores Vila Jato) 
grimage to Rome in the Middle Ages. Co11ti1111ity and (en prensa). 
Change, Woodbridge, 1998, p. 32. Cabe recordar que 28 Madrid, AHN, Sellos, Caja 100, nº 4. Cfr. Duna PEÑA, 
Gelmfrez fo¡ investido alf no 1100 subdiácono. E., El monasterio de San Est.eban de Ribas de Sil, Ou-

14 MESNARD, M., La basilique de Saint Chrysogone a Ro111e, rense, 1977, doc . n.º 61, pp. 294-295. O ambiente re-
Citta del Vaticano, 1935, pp. 61-74; (Studi diAntichitii formista que se viviu coa chegada dos Reis Católicos 
Cristiana pubblicati a cura del Pontificio lstituto di Ar- favoreceu certos cambios nos costumes dos vellos mas-
cheologia Cristiana, IX); KRAUTHEIMER, R., Corpus Ba- teiros beneditinos. Neste sentido hai que entender o la-
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bor desempeñado polo abade Alonso Pernas entre 1461 
e 1483 en beneficio dunha mellor administración do 
misterio no temporal e no es piritual. A salvagarda da 
clausura era un tema por resolver no cenobio, polo que 
para impedir o continuo movemento de laicos polas de
pendencias monásticas, o abade decidiu en 1463 tras
ladar ao altar maior, sobre o antigo retablo pétreo, os 
restos dos nove santos bispos , Maestro Frater Petnis de 
Murga, Arclii110 de la Catedral de Ourense, S. Esteban 
de Ribas de Sil, Papeles, 11. 33. A partir de entón o culto 
rea lizarfa se no templo , protexendo á comunidade mo
nástica do mundo. 

29 Arquivo da Ca tedra l de Ourense, Monacales, n.º 198, 
Duno PENt\ , E .. Op. cit. , doc. n." 20, p. 264. 

30 cpfgrnfe situado na base central do mac hón da epís-
tola da capela maior marcaría, como na Porta de Pra
terías dn Catedral de Santiago, o inicio dos traballos de 
cimentación: "F(ecit) ERA MCCXXI" (Fíxose na era 
122 1) (ai)o 11 83). Cfr. Vt\LLE PtnEz, J.C. , "Hibas de Sil, 
rnnnnsterio de Snn Estevo de", Gm11 Enciclopedia Ga
l/ •ga, XXVI, pp. 226-230. 

, 1 MOltAl, IJJO Ál,Vt\llH7., ., "Esculturas cornpostelnnas del 
tl himo 1 r ·lo del siglo XII", 11adaruos de Estudios Ga
llego , 28 ( 1 73), pp. 294-3 1 O, cs pcc. 295-296, fig. l. 

2 111\M OSO u \Mt\S, M., PONS·SOnOLJ.J\, F., "El monas· 
1crlo de St1 n Es1cbnn de Hibas de il y su rc1 ublo en pie
d ro'', 1111llamo ele E t111/ios Ga llegos, XIII, 39 (1958), 
p. 35-42; DELGADO Gó MEZ, J., E/ Hetab/o Pétreo de S. 
Estuba11 ele /libas de Sil, Ourense, 1999. 

33 FOii 'Ylll, l., " lnc vita apostolica and Romanesque Sculp
turc: some Prelirninary Observations"; Gesta, XXV, 1 
( 1986) , pp. 75-82. 

34 HC, 111 , 44 , MOHALEJO, S. , Ars sacra ... , op. cit. 

35 Me111oria sobre las obras en la Catedral de Santiago, f. 3 1 
r (1656-1657) (TAIN, M ., Trazas, planos y proyectos del 
Arcl1i110 ele la Catedral ele Santiago, La Coruña, 1998, 
n .º 3 1 p. 115- 116). O formato pentagonal , de orixe 
a11verg1wte, aparece por primeira vez en Galiciana pri
me ira campaña da catedral compostelá ( 1075-1087), 

no lintel da porta da Via Sacra. Esa tipoloxía gozou de 
grande éxito no Románico galego, como proban os lin
teis pe11.tagonais das portas occidentais de San Martiño 
de Mondoñedo (1135), Santiago de Barbadelo (Lugo) 
( 1180) , a porta sur do transepto de San Miguel de Bre
amo (Pontedeume, A Coruña) (1 187-1200), o as obras 
do propio Mestre Mateo no Westwerk occidental, ao 
utilizalo nas portas que descenden das naves laterais á 
cripta e na contrafachada do tímpano do Pórtico da Glo
ria, CASTINEIRt\S, M. , El Pórtico de la Gloria, Madrid, 
1999, p. 46. 

36 MüRALEJO, S., Ars sacra ... , op. cit., p. 231. 

37 ApocalipsedeXoán (21,12-14). 

38 Fuentes y documento para la historia del arte. Ill. Arte 
Medieval. II. Ro111ánico y Gótico, ed. J. Yarza., Barce
lona, 1982, p. 6 7 

39 Ibídem, p. 65. 

40 Véxase n." 25. 

41 Cl-lt\MOSO LAMAS, M., PONS·SOHOLLJ\, F., "El monas
terio ... ", op. cit. 

42 ACS, Breviario de Miranda, f. 94r. 

43 Trátasc da técnica de figurar coa cor as pedras dunha 
parcele, a cal, segundo Códice Calixtino (V, 9), fo¡ uti
lizada en Santiago de Compostela, (CASTINEIRAS, M.A., 
"A obra de arte: reconstrucción e recreación", en Os pro
fesio11ais da laistoria ante o patrimonio cu/t.ural: li11as me
todolóxicas, ed. C. Fontela San Juan, Santiago de 
Compostela, 1995, pp. 164-165), onde recentemente 
se encontraron restos na zona dos órganos , cfr. TAfN, 
M., "Las pinturas murales de la Capilla Mayor de la Ca
tedral de Santiago: una ascua de oro jacobea", Goya, 
271-272 (1999), p. 225-236, espec. p. 234, n. 11. 

44 No inventario da sancristfa en 1820 alúdese a un "cua
dro de San Salvador de medio cuerpo, y una cruz", Ar
quivo Histórico Provincial de 01<rense, Fondo Xeral, 
Desamortización, CaLYa 11º 10261, Primeros Inventarios, 
p. 11-12. Posiblemente se trate dun Ecce homoe e dunha 
cruz proces ional , obxectos que moi ben fose posible 
ligar coas celebracións pascuais ás que ternos aludido. 
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Do relicario hispano contrarreformista: 

reflexións sobre un protoespazo expositivo 

Manuel Arias Martínez 

De las pinturas y relicarios de una galería del cardenal 

don Fernando Nifío de Guevara 

Oh tú , cualquiera que entras, peregrino, 
si mudo admiras , admirado para 
en esta bien por sus cristales clara, 
y clara más por su pincel divino, 
Tebaida celestial, sacro Aventino, 
donde hoy te ofrece con grandeza rara 
el cardenal heroico de Guevara 
freno al deseo, término al camino. 
Del yermo ves aquí los ciudadanos, 
del galeón de Pedro los pilotos; 
el arca allí, donde hasta el día postrero 
sus vestidos conservan, aunque rotos, 
algunos celestiales cortesanos: 
guarnécelos de flores, forastero. 

(Luis de Góngora, 1607) 

A consideración da reliquia e o seu ámbito cara á Contrarreforma 

Non é casual o inicio literario que mostran estas reflexións , arrincando cun soneto 
gongorino de 1607. Celebrar co verso a existencia dunha colección de pinturas e reli
quias na galería palaciana dun cardeal sevillano é o adecuado instrumento para mani
festar a transcendencia social que alcanzaba a colección deste xénero de obxectos como 
signo de distinción. Porque ademais falamos dunha acumulación ordenada espacial
mente, de acordo cuns parámetros estéticos, no interior dun dos esquemas expositivos 
con máis fortuna ao longo da historia: a galería. A equiparación do relicario sagrado co 
retrato pintado é aquí absoluta e igualitaria, reflexo dunha antiga intención , froito das 

8 1 
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ideas humanistas, do apreixamento da imaxe, ele capturar a historia a través da efixie ou 
dos restos venerados dos seus protagonistas, nunha amálgama que, na particular cir
cun stanc ia clun príncipe da Igrexa espafiola, manifestaba unha dobre vertente na que se 
funde o humano co celestial. 

No aspecto concreto dos depósitos de reliquias, nobres e prelados protagonizaron na 
Espafia claque! tempo unha intención coleccionista cleste xénero ele obxectos, onde se 
mesturaban o prestixio e a devoc ión, como produto dun reforzamento das posicións orto
doxas. A afección req uiriu a disposición ele ámbitos adecuados nas súas residencias para 
cl ar ll es digno ac ubillo: oratorios particulares, gabinetes el e estudio e, de forma máis 
excepc ional, ga lerías como a cantada por Góngora, onde se mesturaban con retratos e 
pinturas en fe li z irmanclamento . A profusión da reliquia no seu papel ele vínculo e ponte 
efi caz coa Igrexa triunfante, sempre e canelo reunise as preceptivas garantías de auten
ticiclade, extremadas tras os preceptos tridentinos, xerou unha varieclade rica ele recep
táculos directamente relacionados coas disciplinas da escultura e a ourivería. 

Non obsta nte, esas co lecc ións sagradas terminaron por enriquecer o patrimonio dos 
l mplos as casas rclixiosas sobre as que os poderosos exercían o seu paclroaclo, que 
Lir un el nd •a an tigü iclacle, nos conx un tos das reliquias, o mellar ava l do seu prestixio. 
- • u ·ons rvaci6n clcstes obxectos nas coleccións particulares estaba rodeada dun carác
L-·r el · priva ·idade e devoción reco llicla, só rota en beneficio clunha puntual ostentación, 
udquirfun un cankter máis público ao pasar a formar parte do tesauro dunha casa reli
xiosa, sempre con 16xicos matices. É imposible esquecer que a posesión de restos sagra
dos era condición imprescindible para consagrar un templo, e que en torno ás reliquias 
de corpos santos se dese nvolveron os rnaiores focos ele piedacle do orbe cristián. Por este 
motivo, a intención de leva r a cabo unha reflexión sobre a situación nos edificios reli
xiosos das re liquias corno colección sagrada, nun intre no que se fa¡ necesario un estu
dio estrito sobre esta materia, só ten por obxecto reparar nun enriquecedor episodio da 
historia do coleccionismo, aíncla que fora ele xeito breve. 

Será a partir da posta en marcha dos principios contrarreforrnistas, cando estas obras, 
que antes ocupaban o seu lugar no templo nunha mestura aleatoria entre o exótico e o 
clescofiecido, o fantástico e o máxico, sexan sometidas a unha nova consideración ao ser
vizo ele formulacións diferentes e rigorosas. As reliquias instrurnentalízanse como parte 
clunha linguaxe exemplificadora e concreta, e para isto requirirán espazos adecuados de 
exhibición, ele acordo cos principios clun concepto relixioso moito máis disciplinado. É 
daquela ca ndo se avanza un estadio rnáis na secuencia histórica da formulación do 
museo, unha inst itución que non xurclirá como tal ata os últimos anos do século A.'VIII, 
referida agora ao que pocleriamos denominar coleccionisnw devoto. Afondar nesta fase, 
mostra que aq uí se pode rastrexar o embrión do esq uema e a validez dunha fórmula que 
remonta a súas orixes <1 propia co ndición humana, relacionada coa colección e a clasifi
cac ión de obxectos, a sorpresa, a contemplación e a fascinación polo extraordinario'· 



No que á adecuación do ámbito se refire, a orixe encóntrase, neses grandes conxun

tos medievais europeos, onde reliquias e tesauros se acumulaban ao servizo dunha idea 

de poder e prestixio, que respondía aos valores dunha sociedade teocéntrica. A Sainte 

Chapelle de París, a Cámara Santa de Oviedo ou a capela de Santa Úrsula de Colonia 

son exemplo da concentración intencionada de reliquias en estancias normalmente non 

expostas ao público, aínda que circunstancialmente visibles como proba da súa eficac ia 

comunicadora. 

A localización espacial, os tipos e a accesibilidade 

Se ben na etapa medieval os tesauros dos templos acollían obxectos valiosos, sacros 

e curiosos nunha pintoresca interconexión, a situación cambiará con motivo das convu 1-

sións relixiosas do século XVI. A reacción producida polo desprezo da Reforma protestante 

por certas formas de piedade impulsou un ha depuración abrigada, que afectaba tanto{¡ 

inspección sobre a certeza dos restos, como a súa ordenación adecuada e a súa correcta 

exhibición. O coidado na selección dos restos e as disposicións oficiais referentes{¡ colo

cación son aspectos recollidos en textos oficiais como as célebres Instrucciones do cardeal 

Borromeo2, publicadas en 1577. 

A pesar da súa precisión, corroborada polas diferentes disposicións eman adas dos 

Sínodos episcopais, o proceso estará sometido a unha evolución relacionada coa tradi

ción, a instalación primitiva dos conxuntos e o que de simbólico tiña a exposición ou a 

custodia das reliquias. No caso hispano e cos condicionantes que impón a redución a 

unha área xeográfica limitada, a Viaje efectuado por Ambrosio de Morales en 1572, en 

comisión rexia, para recadar información sobre as reliquias e o seu culto na España do 

noroeste, manifesta cunha asombrosa proximidade a situación concreta3. Nalgúns luga

res os relicarios modificábanse para se adaptar a novos costumes e necesidades, men

tres que noutros a importancia simbólica da tradición facía válida e funcional a súa 

concepción orixinal. 

De acordo cos criterios regulados de contemplación e accesibilidade, proporemos 

varios tipos de relicario, nun intento de sistematizar a súa locali zac ión topográfica , coa 

pretensión de facer unha clasificación superficial, que en nada estorbe a es tudios máis 

concienzudos. En relación co espazo sagrado, tanto en templos como e n casas de ar

des relixfosas , as reliquias encontran acomodo en espazos con intencións e resultados 

distintos: 
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O relicario interior 

Trátase dun relicario específico das casa conventuais. A súa localización desafiaba as 
prohibicións que nos primeiros anos do século XVII se ditaron sobre esta "acumulación 
sec reta", e que cominaba aos seus claustros a expoñer estas pezas nos templos. Aínda 

que non tocias elas utilicen esta fórmula, si é certo que moitas comunidades colocan no 

interior das súas depe ndencias un cuarto dedicado ás reliquias, preservadas da aliada 

dos Fieis e só mostradas en ocasións solemnes ás prác ticas devotas. As clausuras femi
ninas abundan nesta práct ica, e as í as capelas dispostas nos claustros ou os oratorios 

in teriores atesouran os restos sagrados, pensando nun uso realmente privado, por moi 

rica e variada que sexa a colecc ión, como pode suceder na Encarnación madrileña ou 
na rica cape la octogonal ele Guadalupe, que se construía con esta finalidade ao lado da 

sa ncr istfa nas primeiras décadas do século XVII4 . Sucede o mesmo que coas coleccións 

ex istentes nas residencias ele nobres e eruditos , íntimas e ocultas á vista, para o goce do 
scus propietarios. 

ámbito semireservado 

A scmcrist fa fo i e seguirá a ser clespois ele Tren to o lugar por excelencia para gardar as 

reliquias. E un espazq sacro, onde tamén se encontran os vasos sagrados e os ornamen
tos, un lugar el e preparación para a celebración dos oficios, onde as normas contrarre

formistas impoñen a existencia dun oratorio. Trátase polo tanto dun dos lugares óptimos 
para reco lle las , para mantelas ocultas e mostrarllas en ocasións especiais, permitindo o 

acceso seleccionado dos fieis. A re lación de Morales sitúa nas sancristías a maior parte 
dos depósitos de re liquias. 

A capela relicario, como espazo de dobre vínculo entre a vida interna e externa das 
conmnidades relixiosas. Nas indicacións de Borromeo, referidas á disposición das reli
quias nas casas ele clausura, formúlase a localizac ión, de acordo cunha dobre utilización 

pala súa visión alternativa, ao carón da reixa do coro. A sinxeleza da solución modifícase 

en función da capacidade económica da casa ou da utilización dun culto particular das 
reliquias. Termínase por crear un espazo alternativo en canto ao uso , susceptible de 
admitir nuns casos tan só a aliada e noutros a presenza controlada de visitantes, ou dos 

propios habitantes da casa: " 
l. O acceso a través da mirada. A contemplación a distancia maniféstase en lugares 

tan signi ficat ivos como a Cámara Santa ovetense, con distintos níveis de achegamento 

e n razón da digniclade do visitante. Morales indica como o peregrino se aproximaba, 
clet nclose ante unha reixa de macleira por razóns de seguridade e afastamento reverente, 



asistindo á explicación do que alí se con tiña. Algo similar sucedía na Cartuxa de Aniaga, 
onde o sagrario-relicario se construía nunha capela posterior ao altar maior, ao que se 
accedía por <lúas portas que enmarcaban o retablo, seguindo un modelo moi utilizado 
polos cartuxos. Unha vez máis as portas pódense abrir 
en parte, permitindo a contemplación pero nunca o 
acceso dos fieis. Esquemas similares aparecen noutros 
lugares, como nas Descalzas Reales de Madrid, ou en 
casas de menores pretensións pero con formulacións 
singulares, coma no mosteiro leonés de San Miguel de 
las Dueñas5, onde as reliquias se dispoñen no testeiro 
do coro, aos pés do templo, só visibles polos fieis dende 
unha considerable distancia. 

2. A presenza acoutada. Con esta categoría poderí
ase diferenciar un espazo limitado na accesibilidade, 
pero con dobre oportunidade de ingresar no seu inte
rior pola comunidade relixiosa. Os fieis farano en con
tadas ocasións, aínda que o habitual é que poidan tan 
só contemplar o conxunto dende o exterior. A comuni
dade pola contra, accede a través dunha entrada inde
pendente, para cumprir cunhas determinadas prácticas 
piadosas. Este é o modelo empregado palas casas de 
xesuítas de Valladolid, Medina del Campo6 ou Sala
manca, con relicarios na zona da cabeceira do templo 
dobremente comunicados coa nave e coa sancristía 
interior. Noutras casas da mesma orde, coma na cole
xiata de San Luis de Villagarcía de Campos?, o relica

rio é unha capela lateral disposta aos pés do templo, 
que constitúe unha igrexa dentro da igrexa, con acceso 
independente para a comunidade e para os fieis. 

Hetablo re licario da 
Colegiata de San 
Luis, Tomtls de 85 
Sierra. Villaga rcfa de 
Campos, Va lladolid 
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O espazo aberto 

A capela rnaior. A necesidade de exhibir as reliquias e a súa permanente contempla

ción polos fieis converteran a capela maior nun dos focos principais para o depósito des

tes restos ao longo de toda a historia. As disposicións postrentinas en nada afectaron a 
esta localización, especialmente valorada se falamos de corpos santos, mostrados no inte

rior do seu sarcófago como auténtica gala do posuidor e a cotío presidindo o retablo no 
que se dispoñen . Nestes casos a reliquia é o principal atractivo da casa e por sito a posi

biliclacle da súa contemplación é permanente. Non obstante e en función da importan

c ia ou cloLftros condicionantes, as reliquias pódense mostrar en diferentes localizacións 
arqu itectónicas dentro do mesmo ámbito, polo xeral en altura e entre reixas. 

A exhibición na nave. En moitos lugares, a paulatina acumulación de reliquias ter

mina por facer necesaria a adecuación clunha das capelas laterais, que acoutada por unha 
onvc ncional reixa, aclquire es ta condición de depósito sacro. Os espazos de maior dig

nidadc, dos ámbitos colaterais ou do cruceiro, tamén se poden converter en lugares aber

tos d xhibi ión el r liquias, sobre tocio en expositores que achegan aos fieis, sen máis 

burr il'tl s qu as pr •ceptivas, o valor s imbólico clesta conexión coa eterniclacle, ele cuxo 

squ ·mo o uso cl • El Escor ia l é significativo. 

O expositor 

Definido a graneles trazos o espazo, podemos reparar ele forma moi breve na coloca

ción física das reliquias ele acordo coa súa intención expositora, coa pretensión ele trans

mitir a mensaxe a través da exhibición vixiada do obxecto, nun contexto no que a 

escenografía é fundamental: 

4- A disposición inibricada na arquitectura sen necesidade de armario específico. O 
proceclemento máis antigo é o denominado modelo columbario. Elementais nichos 
abertos no muro ac ubillan os relicarios , seguinclo unha idea que se pode complicar ou 

ir rodeando ele ornamento segundo as necesidades ele cada intre. Existen fornelas aber
tas nos muros das capelas maiores destinados a unha soa reliquia, protexidas por reL-xas 

ou máis complexas estruturas onde se acumulan depósitos variados. O outro sistema é 
a superposición sinxela ele ancleis, ben de fábricas, como sucede en moitos dos relica

rios xesuíticos , ben con banzos de madeira revestidas de teas ricas realzando a presen
tación do obxecto, como sinala Morales en Aniago. A relación desta solución co( apara

dores da prata que decoraban os banquetes pacegos , é evidente. Estes mobles 
c ircunsta nciai s y efémeros, reproducidos na pintura do momento, son unha antiga 

st rutura expositora na que se mostraba o poder e a categoría da casa a través das 

colecc ións el prata e cristal. 



·+ O mohle para as reliquias. A posibilidade de mostrar ou ocultar as reliquias ao ser
vizo da mensaxe vai xeneralizar o uso de mobles específicos que axuclen ao control da 
exhibición, a custodia e a dignificación do obxecto. Unha vez máis a referencia ás Ins
trucciones do carcleal Borromeo son elocuen-
tes, por exemplo á hora ele xulgar os materiais 
cos que se debían fabricar estes elementos, 
ele acorclo coa moda italiana (mármore e 

bronces), transformados en España polos 
máis comúns. Sobre os retablos relicarios e os 

seus tipos leváronse a cabo estudios mono
gráficos e obras ele síntese nas que se fa¡ un 
esforzo por sistematizar as tipoloxías9, nun 
panorama ele enorme riqueza formal que fala 

por si soa do éxito da fórmula. 

O armario relicario: 

..;-? Os retablos pechados. Son os máis uti
lizados para ocultar e protexer as reliquias e 

así evitar manipulacións incorrectas ou rou
bos. Ás veces o pechamento non é total , 
senón a través ele portas con balaústres ou 
con enreixaclo, o que permite unha contem
plación insinuada do interior sen consentir a 

accesibiliclacle. A isto engáclese o efecto sor
presa, a mostra no transcurso clun elaborado 

cerimonial, no que non podían faltar as teas , 
a música e a luz. 

1. Os retablos escurialenses . En España, o 

modelo por excelencia cleste esquema é o em
pregaclo nos clous graneles armarios relicarios 

ele El Escorial. Un cleseño elemental insiste 
na disposición das pezas para aumentar a súa 

visibiliclacle, ele acorclo cunha medida organización dos ancleis e dos depósitos interiores, 
sempre que se encontraran abertos. Nas sú as portas ofrécense escenas pintadas sobre 
a dedicación de ambos á Virxe e a san Xerónimo como únicas composicións , tanto no 

exterior como no interior. A clescrición ele Sigüenza subministra máis noticias el e índole 
práctico, como a existencia ele portas posteriores para !impar e colocar as reliquias , a 

Retablo rel ica rio 
de San Diego de 
Valladolid, 1606. 
Musco 1acional de 
Escult ura , Va ll adolid 
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modo de vitrinas rexistrables , que cubrían o correcto mantementoIO. As repercusións son 

evidentes nos retablos valisoletanos de San Diego11, tallados nos primeiros anos do sé

culo XV TI. A copia do modelo, incluso na lectura pictórica das portas, aquí con lóxicas 
re lac ións coa Orde franciscana, chega á mesma localización colateral no templo. 

O uso de armarios pechados con portas pintadas rastréxase non obstante en mode
los anteriores e te rá unha longa perduración. O relicario do poderoso mosteiro de San 

Benito de Valladolid dispuña dun armario con este esquema, pechado con portas com
partimentadas nas que se ofrecía unha dobre lectura iconográfica secuenciada, tanto 

aberto como pechado, pintada nos primeiros anos do século XVI12. Será un deseño de 

orga nización rea lmente abundante, seguido en toda a xeografía peninsular en momen
tos poste riores 13. 

2. Outros modelos. Coa intención de diferenciar o sistema ele pechamento, pódense 
ap untar outro tipo el e armarios conclepósitos de reliquias apuntando distintas solucións 

na súa es trL1tura pechada. Os armarios da capilla Real de Granada, baixo o patrocinio 

r xio el Filipe IV e Isabel ele Borbón, cos propios re ís retratados no banco, presentan 

r 1 vos tallados nas portas. Dispostos como colatera is, albergan no seu interior o extra

Ot'dinar io onxun to de re liguias gue, dende as cloazóns inic ia is dos Reís Católicos, foran 
in r ' 111 11tando os dema is monarcas no contexto clunha empresa ele carácter dinás tico, 

subst ilu fndo a un primitivo armario que se garclaba na sancristía 14. A súa configuración 

s ~gue a pauta establecida, afncla que con variacións sobre o modelo escurialense. Os 
re levos correspónclense con motivos ornamentais pintados no interior, ao que se enga

dirfan as propias representacións rexias e a exaltación heráldica exterior. A combinación 
el e pinturas e relevos nas portas convértese no sistema máis frecuente, dilatándose no 
te mpo ata be n entrado o século XVIII e a lista de exemplos sería interminableIS. 

-:-~ Os retablos abertos. Fronte da posibiliclade de formular unha ocultación puntual 

das re liquias, existiu a alte rnativa de mostralas permanente, aínda que contando polo xe
ral coa protección do enreixado. Non se perdía a capacidade de sorpresa, e os conxun

tos que hoxe se conservan nus aderezábanse con teas e colgaduras nun ambiente de me

didos xogos lumínicos, para incrementar o contido simbólico e a impresión sobre os fieis: 

1. O retablo conio envoltorio dunha soa reliquia. Adoita reservarse á exhibición de cor

pos santos ou ele re liquias de entidacle como para que xire ao seu redor todo o peso do 
templo no que se encontran . Son a actualización dos primitivos martyria, onde se vene

raba a figura clun santo enterrado naque! lugar, en torno a quen xurdía ó propio edificio. 

A re liquia exhíbese en solitario ou nun contorno formado por esculturas ou pinturas, que 
plasman os acontecementos máis notables da vida do titularl 6. 

2. O retablo sen posibilidade de pechmnento, con diferentes reliquias . A variedade e a 

fr cue ncia desta fó rmula dificultan a sistematización dunha tipoloxía, por iso se pode 



constatar a existencia de opcións diferentes. Nestes casos a reliquia adoita albergarse en 
depósitos antropomorfos, de maneira que a súa comprensión teña un referente natura
lista máis directo, aínda que sen deixar se de mostrar outro xénero de relicarios. 

-f O exemplo xesuítico da área valisole
tana é significativo, con retablos colaterais 
presididos por unha escultura titular, rodea
dos de nichos practicados para a colocación 
de diferentes bustos relicarios!?. Cunha cro
noloxía lixeiramente anterior xurdiron outros 
esquemas en lugares como o mosteiro de 
YusteIS, unha vez máis vinculado coa devo
ción oficial da casa reinante. 

-:--~ Exemplos máis complexos, produto 
polo xeral da doazón dun comitente, poden 
ofrecer unha inusitada variedade de reliquias, 
como se dun expositor de depósitos diversos 
se tratara, cal é o caso excepcional do antigo 
retablo maior das Agustinas Recoletas de 
Medina del Campo, que conserva a colec
ción do hispo Caballero de Paredes. Noutros 
casos a ordenación responde a un programa 
de absoluto rigor contrarreformista, como no 
retablo do relicario de San Miguel de Valla
dolid, dedicado a reverenciar as esculturas 
relicario de apóstolos e evanxelistas. 

-f A combinación do retablo e a reliquia é 
o modelo máis estendido, con variedade de 
solucións. O uso do banco foi moi utilizado, 
no que se dispoñían as reliquias como acom
pañamento do sacramento e permitindo unha 
visión parcial, pero permanente. Así sinálao 
Morales no retablo maior da catedral de 
Palencia, en cuxo banco se estendía unha 
reixa corrida tras a que se veneraban os res-
tos máis notables do templo, algo que de forma parecida aínda se pode observar no reta
blo maior da igrexa conventual das clarisas de Carrión de los Condes. Outras veces, na 
propia estrutura do retablo ábrense nichos para albergar algunha reliquia insigne, en 
combinación co seu desenvolvemento iconográfico. 

Visla inle rior da 

ca pela relica rio 

de San Miguel , 
Va lladolid 
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Rexistro, inventario e identificación 

O co icl aclo na exposición das re liquias e a e lección da localización adecuada só podían 

comp le me ntarse co seu minucioso rexistro, sobre tocio cando a reacción contrarrefor

mis ta inte nsifique a vixila ncia para evitar o e rro na veneración de res tos dubidosos ou 

pouco c ribl es pa la xerarq uía ilustracla 19. A neces idade de ide ntificar as re liquias faise 

pate nte nas cartas si noclais, espec ificándose que se documenten correctamente e que 

ex ista no arq ui vo, xunto aos documentos de aute nticiclade dos restos, unha relación por

me nori zada de tocio o co nservado. Os doc ume ntos el e aute nticiclacl e, como sucedía coas 

esc rituras de paclroaclo ou os doc ume ntos ele cloazóns, gá rcl anse no relicario, e n espazos 

be n c ustodiados con re ixas e ca ndados, pero cl a lgún modo visibles e tes te muña is. Acle

mais é necesa ria a existencia clun lib ro de rex istro, con antecedentes nos medievais Libros 
d' antos20, utilizado como auté ntico catá logo ilustrado clunha expos ición, agora depu

rados no refe rido ao rigor do mostrado. 

X n ra lí7.anse agora as re lac ió ns expostas nos propios espazos do relicario, visibles a 

p s:i r da ond ic ión rese rvada do rec in to, que se rve n a esta func ión ide ntificadora, pero 

uo L mpo pr •sLun o seu serv izo aos fi e is á hora el e coñecer o que se conserva p ara o culto, 

ú mun •i ra d · r ·ais ca rte las expos itivas qu e pe rmiten clirixir a pregaria cara a unha ou 

o ul ra d ·vo ·ió n. f\ is lo e ngú cl esc a de nom inac ión de cada un dos de pósitos, na peaña ou 

na propia Leca , coa inscr ic ión do no me do sa nto c uxos res tos se exhiben, moi utilizada 

ca ndo a carac te ri zac ión iconográfica no n permite correctas icl e ntificac ións, e ademais 

sl ipulada nas ins trucións oFic iais. 

A cerimonia da exhibición 

O proceso expos itivo das re liquias só pode concluír co ac to da súa exhibición e expli

cac ió n a fieis e pe regri nos. Os re fe re ntes históricos son coñecidos nos lugares onde se 

concen traba n obxectos sagrados dende tempos a ntigos2 I e xustificaban a posesión da 

colecc ió n e o prestixio da casa. A posibilidade de rodear dun carác ter cerimonial a pre

se ntación dos res tos aume ntaba a súa consideración e en ma rcábaos nun acto solemne 

que pe rmit ía va lorar a co nside rac ió n s imbólica dos restos nos seus ricos de pósitos. 

Ambrosio de Mora les re la ta na súa c rónica a exp osic ión das re liquias e n San Benito de 

Va ll adolid e na Cá mara Sa nta de Oviedo, c larificando a función dos guías e o proced

me nto a seguir para q ue a co nte mplac ión resultara prove itosa ao espírito. As í en San 

B nito "por Visita está mandado que quando huvieren de nwstmr /ns Reliquias a las perso
nas que es mw11., se h(lga con 111.ucha sole11i.nidacl, de vestirse el Sacristán J\!Iayo r, por lo rnenos 
de obrepell iz y Esto/(l , y encender lumbres: y asi se guarda y se hace con reverencia y el 



Sacristán mayor toma en la mano una vara larga, que tiene al cabo una mano peq11 eiia con 

el indice tendido, que señala las Reliquias ... ". En O viedo eran dous cóengos os encarga 

dos de custodiar as chaves e facer de guía ; eran des ignados polo C abido e tifian un sa la

rio especial. A cerimonia levábase a cabo con canto de himnos e ve las non só por 

solemnidade, senón porque a Cámara é "harto escura". O re lato dos contidos corres

pondía ao cóengo máis antigo "por escrito que hay para esto, el qual el aprende de coro, y 
es harto bien ordenado". As dife rentes sinodais preocúpanse de qu e a venerac ión se faga 

con todo detalle e a solemnidade sexa manifesta ao estar ante obxec tos sagrados, para 

evitar manipulacións incorrectas. 

Pero ao lado do que poderían ser os criterios fixos para es ta exhibic ión permane nte 

no transcurso dun cerimonial establecido, as reliquias expúfianse de form a temporal con 

motivo dos máis variados acontecementos . Á exaltación das mesmas, caclrando coas súas 

festas no calendario litúrxico, un íase a súa exposición pública con ocas ión el e entradas 

rexias ou de canonizacións , incluso da súa exposición itinera nte ao longo ele toci o un pa ís, 

como suce cl eu coa reliquia navarra el e san Gregario Ostiense en J 756, q ue percorreu as 

provincias espafiol as afectadas pola praga el e lagosta22. A súa implicac ión na vici a cot iá 

favoreceu un particular desenvolvemento do concepto da fes ta, o desfil e proces iona l, as 

construcións efémeras , os ce rtames poé ticos ou a Fo rmac ión el e toci o un xénero lite ra rio 

el e crónica con singular fortun a no Barroco, que levaría moito tempo analiza r. 

Conclusións 

O espazo do relicario , o seu conticlo e a súa lectura, a partir da C ontra rreforma e de 

acordo cuns principios regulados e de rigoroso control , formúl ase com o o xe rmolo 

dunha primitiva institución museística, quizais con máis similitudes coa figura do mu

seo actual que as que puidesen ter as coleccións artísticas dos poderosos, alentadas por 

outro tipo de acicates e con maiores problemas de acces ibilidade para o gran público. 

Os relicarios cumpren de forma embrionari a as función s requiridas na ac tualiclade ao 

museo e manifestan o seu papel nunha secu encia sobre a historia do colecc ionismo 

digna de valorarse. 

A adquisición ele reliquias considérase parte fundamental para o enriquecemento das 

coleccións. A súa chegada prestixiaba os templos e achegaba aos fie is a imaxe sagrada, 

facíaa máis tanxible e posibilitaba un contacto di recto con quen consegui ra n a glori a dos 

altares . A conservación dos restos converteuse en tarefa prioritari a, d ispos tos en conte

nedores, elaborados con materiais dignos e con un coidado extremo na súa fact ura fin al. 

As re liquias debían estar ademais documentadas e inventari adas nun rex istro no q ue se 

anotaban a súas diferentes vicisitudes, as í como os certi ficados de aute ntic idade q ue 
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proba ba n a súa e fi cac ia, como se fa¡ nos departamentos documentais dos museos 
ac tuais. A inves tigac ión sobre os restos recibidos e a súa expresión pública nas cartelas 

que acompañaban a cada un deles ou nas memorias que se mostraban aos fieis ás entra

das des tes rec intos conforman a penúltima destas funcións museísticas , cornada pola 

exhibición. A exp osición permanente nun espazo creado para a ocasión, aínda que con
dicionada á vis ta pública por razóns litúrxicas, combinábase coa mostra temporal ou iti

nera nte, coinc idente con fes tividades concretas ou no transcurso dun ciclo cerimonial 
que ti vo nos rec ursos escenográfi cos unha das súas bazas máis importantes. 

NoT11s 
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Esplendor de ourivería para as reliqufai§ 

Francisco Xabier Louzao Martínez 

Xa dende os primeiros tempos do cristianismo a veneración, exposición e procesión 

das reliquias, isto é, aquel resto dalgún santo ou de obxecto que estiveron en contacto 

co seu corpo, cobran especial relevancia. Se ademais se trata daquelas partes do corpo 

onde o santo sufriu martirio, as reliquias pasan a denominarse insignes. Nin que clicir 

ten que entre tocias elas as máis veneradas son as dos obxectos utilizados na Paixón el e 

Cristo, de maneira especial a vera cruz. Dado que a súa autenticación se enfronta con 

problemas case indisolubles, procurarase sempre que sexa posible verificar a súa auten

ticidacle, testemuñada mediante un documento oficia l, que moitas veces as acompaña. 

Aqueles lugares e obxectos onde se garclan as prezaclas reliquias clenomínanse re li 

carios, polo xeral dotados clun carácter precioso, empreganclo na súa rea lización aque

les materiais máis nobres dos que se podían clispor. A súa varieclacle tipolóxica será pouco 

menos que infinita, aínda que as caixas ou estoxos, os ele tipo busto, aqueles ele carác

ter arquitectónico que nos recorclan as custodias ele man, ou os que buscan reproducir 

as partes do corpo veneradas encóntranse entre os máis habituais. Os cristiáns nunca 

escatimaron en todo aquilo que contribuíse ao culto e veneración das reliquias, e terán 

sumo coidado en salvagarclalas e custoclialas de maneira decorosa 1. Chégase ao extremo, 

de maneira especial no mundo barroco, ele construír retablos-relicarios, unha das tipo

loxías usuais ·nos séculos .\'VII e principios do .\'VIII. Aclemais do famoso retablo das Re

liquias da catedral compostelá, na capela homónima, obra de Bernardo Cabrera en l 630, 

que fo¡ destruído por un incendio en l 921, e que estreaba na nosa arquitectura a co

lumna salomónica, máis tarde substituíclo polo actual, neogótico, con aná loga distribu

ción ele fornelas, proxectaclo por Rafael de la Torre e executaclo por Magariños en 1926, 

posiblemente o de maior interese hoxe en día sexa o conservado no mosteiro lucense 

de Vilanova de Lourenzá, cuxa pintura e dourado se contrata en 1679, obra que leva 

acliante Francisco ele Andracle, proveniente ele Santiago. Garclaclo na sancristía da igrexa , 

de maneira perfectamente ordenada en seis niveis superpostos, con cinco rúas agás no 

último, no que se reducen a tres, e separadas as forne las por columnas salomónicas, al

berga trinta e tres reliquias custodiadas en relicarios busto2. Estes , ele macleira policro

mada, contan con ocos ova lados para garclar as reliquias , visib les tras un crista l el e 

protección. É posiblemente unha das tipoloxías menos comúns, sobre tocio canelo es

tán efectuados en materiais nobres -prata na súa cor, sobre alma el e macle ira habitual-
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mente- , coa posibilidade de contar con incrustacións que os enriquecen considerable

mente. Caso prototípico serían o relicario da cabeza de Santiago Alfeo, datado en 1322, 
sobre peaña do XVII, con abundancia de camafeos e entalles clásicos no seu busto; e os 

ele santa Paulina e santa Florentina, a cuxas autorías responden Jorge Cedeira o Vello no 
primeiro caso, e o seu filio Jorge Cedeira o Mozo no segundo, datados en 1553 e finais 

do XVI respectivamente (podería ser o que con
trata en 1594 )3. Oeste tipo gárdanse excelen

tes exemplos no que pasa por ser un dos 
graneles museos ele Arte Sacra peninsular, o 
das Clarisas de Monforte de Lemos (Lugo). 

Algúns, como o de san Lourenzo mártir, o de 
san Roque, o de san Gregorio VII papa, o de 

santa Sabina, santa Lucía, ou santo Agostiño, 
entre outros, denotan unha alta calidade. Ads

critos á escola castelá do primeiro terzo do sé
c ulo XVf[4, pocleríanse poñer en relación con 

un ele gran tradición en toda Galicia, que se
gue a gozar ele gran favor popular, o de Santo 
Anclré ele Teixiclo. Por algo "a Santo André el<:; 
Teixido vai de morto o que non fo¡ de vivo"5. A 

imaxe relicario , cuxo estilo vincúlase co Ba

rroco italiano, encóntrase no lugar polo menos 
dende 162 7. 

Na catedral de Tui consérvanse non me

nos de catro exemplares cleste tipo, aíncla que 
de busto menos desenvolvido, realizados en 
prata, que presentan en ocasións unha maior 

rixidez e un tratamento do rostro menos indi

vidualizado e bastante repetitivo. Coa perfo
ración do iris dos olios, buscando unha maior 

viveza de expresión, obtense o efecto contra-

rio , non desexado, de inmobilizar a ollada do 

personaxe e conxelalo nos seus xestos, facéndoa predominar sobre outros aspectos da peza, 
e en xeral sobre o conxunto. Cardan un gran parecido con aqueles custodiados no altar 
reHcario de San Lorenzo El Real ele El Escorial, algún dos cales levou a cabo Juan deArfe6. 

Poucas veces con tiñan estes recipientes o corpo ou a maior parte dos ósos dun santo, 

o que explica uns tamaños medios ou pequenos. Pero ocasionalmente isto non era así, 

e claquela acloitaban tomar a forma de sepulcro ou urna. A catedral compostelá con ta coa 

urna das re liquias do Apóstolo, de prata na súa cor, baseaclo nas descricións do modelo 



orixinal medieval , realizada no ano 1886 polos ourives José Losada, que a debuxou ins
pirándose no apunte da "tabula retro altaris" de época xelmiriá, segundo a debuxou 
Vega y Verdugo a mediados do século XVII, Emilio Rey e Ricardo Martínez Costoya7. An
teriores, e dunha calidade verdadeiramente sobresaínte, son as dúas arcas de prata do 
mosteiro ourensán de Celanova, que debían con ter os corpos do fundador, san Rosendo, 
de san Torcuato e outros santos venerados no cenobio beneditino. Será o valisoletán Juan 
de Nápoles quen o 11 de abril de 1598 contrate as obrasª. A influencia que exercerá na 
introdución do novo estilo manierista, ou Austria, será innegable, levando a cabo un has 
pezas que se contan entre o mellor da pratería ourensá da época, contribuíndo a conso
lidar a nacente linguaxe protobarroca. Son de gran tamaño e contan cos característicos 
esmaltes azuis e verdes que estarán chamados a ter tan gran protagonismo, así mesmo, 
están adornadas así mesmo con relevos historiados que ilustran escenas dos santos. 
Colocadas nas rúas laterais do retablo maior, contribúen ao seu esplendor, reservándo
lles un dos lugares máis prestixiosos. E quizais sen o premeditar, converten ao seu so
porte nun altar relicario máis. 

Pero realmente os relicarios contaban con formas variadísimas: a maneira ele vasos 
ou cuneos, ele pirámide, edículos, ele torre , ele viril, óu pequenas imaxes, canelo non 
arquetas de pequeno e regular tamaño. Esta varieclacle ele tipos comeza a ciarse xa a par
tir ele momentos temperáns, pois en época carolinxia vemos aparecer os ele peto, como 
o relicario do Dente da catedral ele Monza, e outros axustanclo a súa forma á natureza 
das reliquias que albergaban. Será de maneira especial na Baixa Idacle Media canelo nos 
encontremos con fermosas estruturas arquitectónicas, en relación coas construcións da 
época, pudendo incluso reutilizarse como tales outros obxectos creados cun fin dife
rente, tal é o caso do farol da catedral compostelá datada no século XV, reproclucindo 
estruturas góticas cos seus contrafortes, pináculos e arbotantes, que desta forma pasou 
a se converter nunha vitrina expositora mediante un cambio de uso que non requiriu 
apenas transformacións9. 

A partir do século XVI, coa espiritualidade contrarreformista, os relicarios van adqui
rir un protagonismo inusitado. Xorde unha forte oposición ao desprezo que o culto ás 
reliquias suscitaba entre a Reforma, espertando a partir claque! tempo unha auténtica 
paixón por este tipo de obxectos, que inundarán catedrais, mosteiros , igrexas e capelas, 
e aínda pequenas xoias de uso persoal. 

O Concilio de Trento dedicaríalle un capítulo da XXV sesión, o 3 ele clecembro ele 1563, 
titulado De la invocación, veneración y reliquias de los Santos y de las sagradas imágenes, 

no que se mandaban a todos os bispos e aquelas persoas que tivesen o cargo e abriga ele 
ensinar as instrucións aos fieis respecto a tocio aquilo relacionado coa intercesión e invo
cación dos santos, honra das reliquias e uso lexítimo das imaxes . Deberíase instruír aos 
fieis na veneración dos santos carpos dos mártires, condenando de maneira explícita aque
les que afirmaban que non se debían honrar nin venerar as reliquias ID. 
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Se xa daq uela nas igrexas, e especialmente nas sés catedralicias, se conservaban reli

quias, estas multiplicaranse extraordinariamente a partir do mandato conciliar. Cada vez 

que unha de las chegaba a unha poboación, era recibida con grande alegría, e as autori

dades, tanto eclesiásticas como civís, procurarán por todos os medios conseguilas. Sirva 

a modo el e exe mplo o inte rese espertado no Cabido catedralicio lucense celebrado o 1 O 
ele marzo de 1612, no que como punto primeiro se trata o asunto de escribir ao doutor 

don Antonio de Castro, cóengo e arcipreste de Segovia, para que da reliquia que que

dara do seu tío o arceb ispo, que segundo tradición era de san Froilán, quedase na capela 

homónim a que este santo ten na catedral lucense'' · Non era a única vía que seguían 

para a consec ución el e tan prezada re liquia, xa que en xullo do mesmo ano se reciben 

clúas cartas, unha do bispo ele León e outra do Sr. Cabral, tocantes á reliquia do santo, 

sinalanclo que non tive ra ocasión para enviala12. Por iso, un mes máis tarde exactamente, 

orclénase aos arcecliagos de Abeancos e Triacastela que visiten o reverencio xeral da Orcle 

el an Hernanclo, hóspecl e do bispo, ele parte do Cabido, para lle suplicar a súa axucla 

na onsec uc ión de tan prezada reliquia do glorioso san Froilán 13. A propia cidacle toma 

nl'las no asunto á hora de sumar apoios, pois D. Eugenio Molero, arcediago de Abean

·os , xunlo o lí e nciaclo 1 . Go n7.a lo Sánchez de Boaclo, rexedor da cidacle, tiñan devo

·ión por ir ao convento de Moreruela, onde se conservaban os restos do santo, polo que 

pocl •ría n s •rv ir el e nx ucl n '" ; afncl a que finalmente serán o chantre D. Gabriel de Paz e o 

r Jx ·clor Fernando anjurjo quen se dirixan á diocese de Zamora co ánimo ele solicitala. 

O abade do moste iro e todo o convento admitiran esta petición, que se lles fixera no 

nome da sa nta igrexa de Lugo e a súa cidade. Entregaríanlles un óso enteiro dunha perna, 

¡ue e ra o da canela, ele media vara de longo, asistinclo todos os monxes, coa solemni-

dade debida, ao mome nto no que era extraído da caixa que o custodiaba. O testemuño, 

que será asinado ante escribán público, tamén se trouxo do convento' s, xa que non ternos 

que esq uecer a importancia que tiña a autentificación dos restos. A que se denomina a 

nuténticn resultaba requisito indispensable para ter a certeza de que non había dúbida 

sobre o obxecto custodiado. Resulta significativo neste sentido o feito de que anos máis 

tarde, en sete mbro de 1746, canelo a herdeira ele Canes ofreceu ao lectora! do Cabido 

da catedral de Lugo unha reliquia insigne para o altar maior, este lle poña o reparo de 

non contar coa auténtica, e tras varias conferencias decretouse e deuse comisión ao lec

tora[ para facer o que lle parecese máis conveniente16. Sobre a reliquia de san Froilán, 

o testemuño ante esc ribán trasladouse a un pergamiño, e orclenouse que fose autenti

cado por esc ribán real' 7. Poucos días máis tarde , o 27 de maio, reunido o Cabido decide 

e ncarga r o re licario, un brazo de prata. Estaba presente obispo D. Alonso López Gallo, 

quen propuxo a conveniencia ele adornar a capela do patrón da cidade, compoñer o seu 

reta blo, e levar a cabo un brazo para encerrar o óso da santa reliquia. Os fins de tocio isto 

non son estritame nte re lixiosos, como se pode comprobar, pois se anota seguidamente 

que "e n este tiempo porq·11 e In devoción está ·muy en su punto sería bien aprovecharlo y que 



se pidiesse limosna, pero que para dar exemplo a los demás devotos no excusa el cabildo dar 
lo mas que pudiese". O relicario sería custeado pola mesa capitular e o hispo a partes 
iguais, calculándose 120 ducados de custo máis ou menos. E todos os reunidos, nemine 

discrepante, así o acordaron'ª· Ternos constancia de que a finais de outubro se encon
traba pesada a prata que sería enviada a Madrid para a realización dunha serie de pezasl9, 
e aínda que non se cita a que nos 
ocupa, polos seus punzóns sabemos 
que fo¡ alí onde se levou a cabo por un 
prestixiosos prateiro da corte, que 
parece ser Alonso García de Sahagún, 
de acordo coa súa marca persoal, 
actuando de contraste, función que 
desempeñaba por aqueles anos acom
pañada polo último elo do Toisón, 
marca de corte empregada en Madrid 
nos anos finais do reinado de Filipe II 
e no de Filipe III. O problema pre
séntase nas pezas que mostran só a 
súa marca, sen outra que debería ser 
a de artífice. Se a que aparece é a de 
marcador, por que non lle esixía ao 
artífice a súa? Se el é o autor, resulta 
estraño acreditar a súa obra mediante 
a burilada20. O que non admite discu
sións é a extraordinaria calidade da 
peza, cun b·asamento rectangular de 
ángulos achaflanados decorado con 
elementos de carácter xeométrico e 
abstracto, con un fino picado de lustre no que asenta un brazo coa man cu berta por unha 
!uva. O naturalismo que emana da pose, a caída de pregamentos, e as propias teas da 
roupaxe e !uva, diferenciando as súas calidades, resultan verdadeiramente sobresaíntes. 
Dada a escaseza de relicarios nesta sé catedralicia, procuraranse facer cun relicario, tal 
como acostumaban a obrar as catedrais e mosteiros máis destacados da época (os men
cionados de Santiago, Vilanova de Lourenzá, Clarisas de Monforte, e Ribas de Sil) . Por 
iso, cando ten lugar a expulsión dos xesuítas, previa á disolución da orde, no Cabido cele
brado o 3 de xullo de 1770 !ese unha carta da condesa de Lemas en resposta a unha do 
Cabido na que se lle suplicaba, respecto a lle deixar a liberdade de repartir as alfaias e 
relicario que quedaran dos regulares da Compañía de Monforte -o colexio do Cardeal-, 
se poderían ser dedicados á catedral, ao que esta responde non poder condescender á 

Marcas que apare
cen no relicario de 
san Froil~n : Alonso 
García de Sahagún , 
acompañada do 
úhimo elo do Toisón 
de Ouro e a burilada 
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súp lica2 I . Anos máis tarde, a fina is de 1805, a pretensión volve aflorar cando no Cabido 
do 26 ele novembro o tesoureiro fabricario presentou dúas gabetas de reliquias que a Súa 
Ilustrísima lle entregara para esa catedral co fin de que, con outras que tiña pedidas en 
Homa e as que recolle ra a mesma igrexa, se puidese formar un relicario, do que carecía. 
Mentres, se determinou a súa colocación en lugar decente por parte do fabriqueiro22. 

Non é de estrañar que fose tomada como modelo, moitos anos despois, por un pra
te iro coruñés, Manuel Ara újo Costa, cando se lle encarga o relicario de san Clemente 
para a co lexia ta herc ulina en 1826. Ademais de se conservar a peza, coñecemos tamén 
o proxec to orixinal, a esca la 1: 1, e uns debuxos preparatorios nos que ofrece tres tipos 
diferentes, para que o Cabido elixise o que tiver por máis conveniente. Estes debuxos, 
a lapis sobre papel, están acompañados dunha explicación. Inspirados en modelos pre
téritos, dos séculos XVI e .A'Vll, con estruturas piramidais e de pavillón, tamén ofrece un 
brazo sobre peaña, aberto a unha fronte cunha teca oval, do que se mostra partidario e 
para o que se baseou no lucense, segundo recoñece. Se así se conserva na catedral de 
Lugo, aduce o prate iro, "de igual nwdo y con rnás razón este cabildo debía poner la reliquia 
de su san.to como aquel". O custo pesará na decisión final , e o piramidal, máis sinxelo e 
de menor custo, é finalmente e lixido. Sobre el aplícase un nó fernandino adecuado aos 
no os tempos, aínda que polo demais a obra carece de pretensións23. A reliquia regalá-



raa o arcebispo compostelán, D. freí Rafael de Vélez tras a súa visita ao lugar en 1825, 
pedindo que fose exposta en público para a súa veneración. 

Resultan moi numerosos os relicarios deste tipo, nos que a súa forma piramidal, moi 
elevada, permite o emprego dunha sinxela estrutura portante, relegada aos vértices e 
base. Os seus vértices cóbrense con cristais, permitindo así unha ampla visión, sobre 
todo cando albergan ósos ou restos de certo tamaño. Asentados nun pé, permiten un ha 
fácil contemplación, e o seu custo sempre resultará menor, a menos que se empreguen 
incrustacións ou esmaltes, o que non resulta habitual neste tipo. 

Decorado con esmaltes e de gran beleza, é o que se conserva nas Clarisas de Mon
forte do Lignum Crucis, nun bo estado de conservación . Ne! que se poden apreciar o 
rico e contrastado colorido que lle dan os esmaltes empregados sobre bases douraclas e 
brancas, resaltando os vermellos e negros combinados con verdes e azu is en menor 
medida. Ofrécenos a contemplación clunha das escasas pezas do XVII decoradas con esa 
técnica tan habitual naqueles anos, das que tan poucos exemplares chegaron aos nosos 
días. Considerada como unha obra italiana dos primeiros anos do seiscentos, prima ne la 
a composición arquitectónica, xeométrica, e simétrica, con armazón en bronce e prata 
clouraclos nos que resaltan os esmaltes opacos24. 

Xunto con estas tipoloxías mencionadas clébese sinalar a existencia cloutros tipos ele 
menor tamaño, ele carácter portátil e uso persoal, que se podían levar consigo ou garclar 
na casa. A súa orixe vincúlase aos primeiros tempos do cristianismo, e clenominábanse 
encolpios. Constituíclos por pequenas caixiñas ele diversas formas -cubo, cilíndricas, cir
culares, ele cruz- contaban polo xeral cunha argola na parte superior, que permitía pen
durala no pescozo mediante unha caclea25. 

Co tempo, este tipo ele relicarios chegarán a adquirir un gran protagonismo, quizais 
maior cós mencionados con anterioriclacle, aíncla que a súa presenza pasara moitas veces 
máis desapercibida. De carácter persoal, acabaran por se converter en xoias ele carácter 
devocional, de gran trascendencia nun país católico. Empregadas para o ornato persoal , 
cínguense basicamente a dous grupos, o de cruces e medallas. 

Sen chegar a se conservar ningún dos espléndidos exemplares como os que as raíñas 
locen nalgúns dos retratos pintados polos artistas máis afamados da época, consérvanse 
pezas españolas que seguen, con formas reducidas, eses modelos impostas pola corte, 
que marcaba as tendencias da moda. 

Dado o peso que a relixión tiña na sociedade española, a xoia devocional será moitas 
veces de uso cotián, con valores simbólicos e profilácticos , ou simple moda noutros 
casos26. E moitos destes tipos contarán con versións "laicas", que seguen os deseños, 
pero carecendo das tecas que albergaban as reliquias. 

A devoción exteriorizábase claramente, e unha forma de manifes tala era emprega ndo 
este tipo de xoias: medallóns con símbolos eucarísticos, os que recordan a Trindad, ou 
os anagramas coas cifras de María ou Xesús, efixies devocionais, e cruces pectarais 
esmaltadas por persoas dos variados ámbitos sociais claque! tempo. 
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A cruz, símbolo dos cristiáns, fo¡ empregada dende os primeiros tempos. No século 
XVU encontrámonos cun tipo máis simple, de cruz latina con brazos rectos, que se deco
ran con esmaltes que cobre toda a súa superficie, agás nunha das súas frontes, e o reverso 
perforado por alvéolos ovais con cabuchóns que se cubrían con vidros para albergar as 
reliquias . Serve de exemplo desta tipoloxía a que se custodia no Museo Catedralicio e 

Diocesano de Lugo, moi similar á con
servada no Museo Cerralbo, de cara a 
1600, que neste caso se remata nos 
seus extremos con lises. Os esmaltes 
brancas e negros producen un rico 
contraste cos sobrepostos de ouro 
esmaltado27. Pezas similares ás descri
tas encóntranse no chamado Códice 
del Joyel de Guadalupe, de Cáceres28. 

De especial favor, incluso entre as 
clases populares, gozaron os medallóns 
relicarios, ademais das medallas e pla
cas devocionais. Pervivirán ata épocas 
ben recentes no mundo popular; aínda 
que transformadas co tempo, no pri
meiro caso cara a exemplares aos que 
se engadían grandes marcas, conver
téndoas en xoias de peito; e caendo 
en desuso no segundo conservándose 
exemplos froito da doazón, con carác
ter de exvoto, a determinadas imaxes 
-Virxes ou Santas- das parroquias do 
rural galego. Coñecemos varios exem

plos <leste tipo, como medallóns do Museo Catedralicio de Lugo, ou o da parroquia de 
Castelo (Taboada) . Non son máis ca pequenas caixiñas, de prata na súa cor, chatas, ovais 
polo xeral, aínda que tamén circulares (pudendo tomar outras formas), que encerran 
no seu interior retratos , imaxes, ou reliquias. Aínda que por reliquias ternos tamén que 
entender as eliminacións do interior, cando son de tema devocional, como é o caso. Os 
conservados no Museo Diocesano conteñen pequenas partículas de restos sagrados, co
sidas a un fondo de tons cálidos, como son o verde ou o vermello. E acompáñanse cunha 
pequena ti riña coa lenda que explica a quén pertencen eses venerados restos. De marco 
liso nun caso, o circular enriquécese cun cordeado perimetral, enmarcando unha orla 
interior composta de arcos de ferradura rematados con boliñas. As argolas polas que 
pasar unha cadea e poder levalos ao pescozo completan tan simples caixiñas. Son, polo 



tanto, obxectos de carácter persoal, cuxa datación debeu ser feita nas décadas finais do 
século XVII e ao longo de todo o :XVIJI29, aínda que o carácter puramente estrutural de 
moitos deles nos faga pensar nunha duración maior no tempo, ligados finalmente de ma
neira case exclusiva ao mundo popular. O emprego dunha baixa lei da prata explica as 
máis das veces a ausencia de punzóns, aínda que moitos artífices optaban por non mar
car este tipo de pezas, para <leste xeito evadir os dereitos de contrastía, e polo tanto ao 
fisco, abaratando o produto final, destinado a un mercado de non abundantes recursos 
para o que traballaban numerosos prateiros, como puidemos comprobar na cidade de 

Lugo. As feiras e mercados eran os lugares nos que se procuraba unha saída para estes 
obxectos. 

O relicario de Castelo, de gran simplicidade, repite o esquema oval, con marco liso 
e argola na parte superior. Reside o seu interese en que a través do cristal, un tanto opaco 
ou sucio, pódese albiscar unha efixie co Santo Rostro. Letizia Arbeteta sinala a existen
cia dunha numerosa serie de medallóns coa "Cara de Deus'', nome popular do Santo 
Rostro de Jaén, que posiblemente sería fabricada na segunda década do século A.'Vll. 

Neste caso diferénciase deles na carencia dun marco con motivos dunha cinta enros
cada, e filigrana, aínda que a estrutura destes medallóns sería moi variada nas súas for
mas, de acordo a modas da época, con tipos realizados en grandes cantidades que ao 
pouco desaparecían. Están moi representados en museos e coleccións30. Non puidemos 
comprobar o tipo de soporte desta pintura, que adoitaba ser o vidro. 

Helicario de santo 
Anión , Musco 
Diocesano de Lugo 

Helica rio de san 
Francisco de Asís, 
Museo Diocesano 
de Lugo 
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A maior parte dos relicarios mencionados teñen unha orixe peninsular, vinculados a 

prestixiosos centros prateiros, pois non debemos esquecer que de se optar por ricos reci
pientes para custodiar as prezadas reliquias, o mesmo se facía á hora de elixir os artistas 

que os ían levar a cabo, sempre que as condicións económicas o permitisen. Non obs
tante, consérvanse na comunidade galega excelentes exemplos de relicarios de proce

dencia estranxeira, froito case sempre de particulares ou personaxes ligados á realeza. 
Resulta prototípica neste sentido a ofrenda de imaxes de ouro e prata, como exvotos, que 

recibirá a catedral compostelá ao longo dos tempos, moitas das cales se perderon; se ben 
é certo que só a lgunhas entrarían dentro cleste capítulo de relicarios . Conservouse, por 

fortu na, unha que si o é, o Santiago peregrino en prata clouracla que leva na súa man 

dere ita un viril no que se engastou un dente do santo. Na cabeza do bordón levaba unha 

t:c1boa de le tras es maltadas, e baixo o pé do viril engastáranse seis peclras ele diversas 
cores, ademais de le r o seu pé de prata esmaltado, de acordo co inventario3 I realizado 

en 1527. O <loador, Goeffroy Coquatrix, cidadán parisiense, era tesoureiro de Filipe IV 

o Fermosos de Francia en 130 l , polo que cabe datar a peza dentro do século XIV, vin
cu lada a a lgú n obradoiro parisense32 . De excepcional caliclade, o rostro resulta sorpren

dente pola súa viveza, e el e grande expresión. 

A catedra l de Lugo chegou , no séc ulo A.' \1111 , por cloazón dun devoto do santísimo, 

orixinario da provincia pero afincado en Sevilla, o relicario do Lignum Crucis. Unha ins-



crición no bordo interior dopé indica qu e fo¡ D. Antonio Fernández Montenegro , 
oriúndo da cidade, quen o enviou no ano 1 738. 

Trátase dunha peza alemá posiblemente realizada en Nuremberg, segundo os pun
zóns que ostenta, no primeiro terzo do século XVII, o sol íase engadir máis tarde, en Sevi
lla, no primeiro terzo do século XVIII. A súa tipoloxía non ofrece dúbidas en canto á súa 
orixe alemá, podéndose observar como foron reutilizadas a base e a barra, únicos e le
mentos superviventes da peza orixinal, para servir de 
soporte a un sol coa reliquia do Lignum Crucis, enga
dida posteriormente. 

A composición do pé e a organización hastil son 
case idénticas ás empregados nunha copa con tapa do 
prateiro Franz Fischer, conservada nunha colección 
particular madrileña33. 

A parte superior é moi semellante a un viril dun 
ostensorio, de aí a súa clasificación como relicario tipo 
ostensorio, aínda que o sol presenta novidades, como 
a súa forma oval fronte da tradicional circular, e os 
raios que a rodean son aquí substituídos por un remate 
calado composta por pequenos "c" vexetais e floriñas 
nas súas interseccións. Son notas propias da pratería 
sevillana do Barroco. 

Certo é que nada teñen que envexar obras produ
cidas na propia comunidade galega, a teor do conser
vado. Aínda que doutros momentos, as figuras de san 
Clemente ou santa Tareixa de Xesús afírmano de ma
neira contundente, demostrando a plena inmersión 
nos postulados artísticos do momento. O mesmo aco

rre con obras de consagrados ourives composteláns, 
por exemplo a de san Clemente atribúese a Jorge Ce
deira "O Mozo", e sería realizada a finais do século XVI, 
cara a 1593, data na que o arcebispo D. Juan de San 
Clemente y Torquemada funda a dotación da festa 
deste santo, e, posiblemente, encarga a figura. Os seus 
brasóns aparecen na fronte da peaña. As similitudes dos motivos decorativos gravados, 
os escudos, e as recortadas cartelas xeométricas vincúlano dende logo co obradoiro dos 
Cedeira, de proxenie portuguesa34 . O seu trazo máis é o dominio da figura humana , as
pecto nada común aos prateiros composteláns, segundo se pode ver na súa ampla pro
dución ao longo dos séculos, coas lóxicas excepcións. Neste caso o broche que serve para 
prender no peito a capa pluvial convértese ao tempo en relicario, de maneira perfec ta
mente natural, sen alterar nin romper parte ningunha da figura. 

Lig1111111 Cnicis 
pos iblemcnlc rea li 
zado en Nu rcmbcrg, 
Cai edrnl de Lugo 
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A figura de Francisco Pecul destaca no panorama artístico da época. Era membro da 
familia Pecul , famosa na cidade do Apóstolo pala dedicación de moitos dos seus mem
bros á arte da pratería, descendentes do francés afincado en Compostela Claudia Pecul. 
Insatisfeito cos coñecementos adquiridos na súa cidade natal, trasladarase á capital do 
reino, destacando moi cedo como un dos mellares alumnos da Real Academia de San 
Fernando, onde obtén en 1787 o premio de gravado en oco35 . O feito de frecuentar as 
clases de escultura sen dúbida explican a fermosa obra que garda o tesauro catedralicio 
compostelán , a estatua relicario de santa Tareixa de Xesús, realizada a finais do XVIII, 
pouco antes da súa malograda marte en Madrid a fins de 1804. Foi realizada esta imaxe 
para custodiar unha moa e un autógrafo da santa, que leva nun medallón pendurado no 
peito, ele marco perlado sobreclourado, integrándose de maneira natural, e destacándose 
da prata mate que domina a composición. Moi ben proporcionada, e de admirable tra
ballo, o carácter neoclásico prima fronte de obras anteriores nas que a exuberancia era 
a nota dominante . A súa movida silueta, o xiro da súa cabeza cara ao alto na procura da 
insc rición divina, e a lixe ireza do seu brazo coa pluma, presta a transcribir ao libro as 
súas xp ri n ias, convértena en peza moi sentida . 
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Lipsanotecas 

Séculas XII-XV 

Madeira 

Entre as pezas que apareceron en 1998 nunha das caixas dos retablos reli

6.2 x 2, 7 x 2, 5 cm / 7 x 4 x 3 cm 

Ourcnse, Museo da Ca tedral 

carios da catedral de Ourense están estas dúas lipsanotecas ou caixiñas de 

madeira destinadas a conteras reliquias que se colocaban nos altares cando 

se consagraban. Adoitábanse gardar con elas unha acta en pergamiño sina-

lando a data e o nome dos santos cuxas reliquias permitían a celebración 

do culto sobre os altares. 

Son estas tecas, pequenas caixas de madeira de forma rectangular cunha cavidade para as reli

quias. Pechan cunha cuberta sinxela, unha destas perdeuna, que se encaixa ao modo das tradi

cionals ca ixas das fichas de dominó. Ambas teñen restos de escritura medieval nas súas caras, 

que é Impos ible xa ler pero que como é habitual neutros casos, tal é o caso da lipsanoteca da 

consagración da igrexa de San Juan y San Pablo de Tella, do Museo Diocesano de Barbastro, 

slnalaria n a identidade dos osos alí colocados. Outra conserva tamén restos da cera ou lacre 

coa que se selou . 

O fe ito de que se gardara no relicario da catedral invita a pensar que se trata dalgunha das 

utilizadas na consagración do propio templo, no pontificado do bispo Afonso o ano 1188, por 

Gadino, arcebispo de Braga, estando presentes outros bispos limítrofes con reliquias de san 

Martiño, enviadas de novo de Tours. 

A outra puido utilizarse na consagración doutro dos altares do mesmo templo ou na segunda 

consagración no ano 1515, senda consagrante o bispo titular de Laodicea e abade do mosteiro 

de San Clodio, que suple ao bispo de Ourense, don Orlando de la Rubiere, que nunca residiu na 

súa diocese. Sería en 1720, cando se consagra por terceira vez en tempo de Muñoz de la Cueva, 

o tempo no que estas caixiñas medievais, como se elas mesmas fosen reliquias, pasan a ocupar 

o destino no que as encontramos. 

Así pois, estas, en aparencia, insignificantes caixiñas están cheas de historia e fálannos da 

presenza das imprescindibles reliquias na discreta cavidade dos altares. 

M.A.G.G. 
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Tenante de altar 

Tardorrománico, ca. 1188 No Museo da Catedral de Ourense consérvanse os cinco soportes da 
Granito antiga mesa do altar maior: dúas columnas de fustes lisos, dúas columnas 

103 x 26 x 28 cm 

Pertencente ~ antlga mesa do altar maior 
da catedral de Ourense 

entortas e decoradas con motivos vexetais e xeométricos, e este quinto 

apoio esculpido á maneira de figura humana tenante que se pega ao sopor

te columnario, e que sería ademais a peza monolítica que ocupase o centro 

do conxunto. Esta mesa de altar permanecería na súa localización orixinal Ourense, Museo da Catedral 

dende a súa colocación, polo 1188, ata 1938, ano este último no que foi 

desmontado este conxunto como consecuencia do t raslado de parte do 

coro lígneo á capela maior catedralicia l . 

O tenante que decora este soporte adquire a forma dun rapaz novo e imberbe, disposto de 

maneira fronta l, cuxo estili zado carpo semella pegarse ao fuste liso da columna que ten detrás, 

e para o ca l ha de adoptar unha complicada postura. Non en van, os seus pés nus apóianse no 

ancho toro superior da base ática, coas puntas dos dedos descansando sobre unha grasa folla 

que vol tea sobre o bocel inferior; ao tempo, levanta os brazos, levándoos cara atrás para pegalos 

igualmente ao capitel e cimacio superior. A cabeza potencia co seu volume a propia esquina 

dese cimacio, co que semella converterse en adecuada substitución das follas enroscadas sobre 

si que aparecen nas restantes esquinas do capitel; á súa vez, os pés contribúen igualmente a 

remarcar a disposición angular da figura, ao cadrar sobre unha das esquinas do plinto inferior. 

Dende o punto de vista formal resultan especialmente delicados os suaves e miúdos pregues 

que invocan unha fina túnica como única vestimenta, se ben as formas anatómicas vistas resul

tan non obstante demasiado xenéricas. No rostro, os pómulos e o queixelo son avultados e 

redondeados, mostrando os olios unha certa expresividade grazas á súa forma ovalada e conve
xa, ao que se debe sumar o rechamante detalle das cellas incisas e unha fronte despexada gra

zas ao cabelo partido e ondulado que cae formando unha pequena melena . Todos os trazos aquí 

mencionados conforman un conxunto estilístico que se debeu poñer en relación directa cos con

xuntos monumentais das dúas portadas do cruceiro2 ou na propia cabeceira e tramos orientais 

1 ( flAMOSO LAMAS (1956), pp. 17-18. 

2 YZQUIEROO PERRIN (l 992), p. 51 . 
3 VALLE PEREZ (1991 ), pp. 196-197. Este autor 
tamén fai fincapé nas estreitas relaciOns estilísti
cas que os artlfices mateans da catedral auriense 
- e polo tanto o autor deste tenante- manteñen 
co núcleo artístico de Ávila. 
4 YZQUIEROO PERRIN (l 992), p. 51 . 

das naves lonxitudinais3, polo que se pode falar dunha filiación clara con 

respecto a aqueles obradoiros mateáns que, tras a súa dispersión a partir do 

foco formativo compostelán, participaron na construción e embelecemento 

escultórico da catedral auriense cara a fins do século XII. 

Fíxose alusión ás columnas con figuras de apóstolos de San Paio de 

Antealtares como inevitable recordo4 debido á mesma función que deberon 

desempeñar; senda anteriores á peza auriense en non demasiados anos, 
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formulacións diferentes deron pé non obstante ás diverxencias formais e compositivas que se 

evidencian. Haberá de ser o tenante conservado na próxima igrexa de Santa María a Real de 
Xunqueira de Ambía o que garde unha notable similitude formal, salvando as lóxicas distancias 
estilísticas que trae consigo unha obra posterior en varios anos -esta última dataría xa de inicios 
do século x111s- co tenante da catedral auriense. 

A parte superior deste tenante mostra un oca: constátase documentalmente que no mesmo se 

gardaban as reliquias de san Martiño de Tours, titular desta sé catedralicia, xunto cun pergamiño 
onde estaban consignadas as consagracións do altar, comezando pala que levara a cabo o bispo 
don Afonso 1 o 4 de xullo de 11886. Polo tanto, este tenante foi concibido como un verdadeiro 
reli ca rio pétreo, custodio dos venerados restos de san Martiño de Tours -necesarios para a 
consagración do altar maior- e da certificación histórica que testemuñaba documentalmente a 

celebración de tal cerimonia sacralizadora. En canto á identificación de tal figura tenante, proba
blemente se poida tratar dunha representación de Sansón, o heroe bíblico de excepcional forza 
de cuxa vida, feítos e virtudes se fai eco o Libro dos Xuíces7; este auténtico Hércules xudeu, 

cuxa forza radica nos seus cabelos, encarna principalmente a loita contra os filisteos, que 
chegan a sácalle os ollas, senda interpretado este infortunio de Sansón como prefiguración 
do escarnio de Cristoª; á süa vez, o combate que mantivo co león prefiguraría simbolicamente 

a vitoria de Cristo sobre as forzas do mal e a propia marte, mentres que a súa vitoria final sobre 

os filisteos - e onde as columnas xogaron un papel fundamental- ponse en 

s YiQUl ~ltOO p fU\IN (1995), p. 21 B. 
relación coa idea de Resurrección de Cristo. Frecuentemente represéntase 
na ldade Media cos trazos dun home novo e imberbe, con longa cabeleira9 
e anatomía que reflicte plenitude da vida, e aínda que a süa figura serve 

habitualmente de soporte dos púlpitos, a súa estreita vinculación con Cristo 

e o seu sacrificio redentor convérteno tamén en soporte idóneo para a ara 
do altar. É quizais esta a principal diferenza con respecto ao tenante de 
Xunqueira de Ambía, dado que a figura deste último representaría ao 

G SANCllEZ AHI EACA (1916), p, 112; LEIRÓS FER
NANDEZ (1936-30), pp, 314-319 e 353-367; PITA 
MDIVIOE (1954), pp, 34-3S; VALLE PeREZ (1 991). 
pp, 196-197; YZQUIER OO PERRIN (1 992), p, Sl . 
7 Xc13-16. 
a DUCllEL-5UCHAUX e PASTOUREAU (1996), pp, 344-
34S. 

arcanxo Gabriel dunha Anunciación así incompleta 10. 
9 REAU (1996), p. 280. 
1 O 5ANCHEZ AMEUEIRAS D.C.C. 
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Arqueta relicario de santa Valeria 

Obradoiro de Limoges, 1200-121 O 

Cobre esmaltado en champlevé, gravado 
e dourado 

13, 5 x 12,5 x 6cm 

Ourense, Musco da Catedra l 

Esta arqueta contén no seu interior numerosas reliquias envoltas en perga

miño onde aparece escrito o nome dalgúns santos como é o caso de santo 

Adrián, santa Eulalia ou san Sebastián, aínda que a maior parte destes 

envoltorios está sen identificar. As primeiras alusións a esta peza proporció

nanolo Ambrosio de Morales na súa visita á catedral de Ourense e recollidas 

na súa obra Vioge o Jos Reynos de León y Go/icio: "moitos Reliquias miúdos, 
metidos en orquiños moi ontigos, ben labrados de esmalte, mois todo está 
confuso, porque os títulos que estaban en pergomiños pequenos coeron dos 

envoltorios" . Esta viaxe realizouse a finais do século XVI con motivo de buscar reliquias para o 

mostel ro de El Escorial, por arde de Filipe 11. 

A ca lxa é rectangular e de pequenas dimensións, con tellado a dobre vertente, recuberta por 

placas de cobre esmaltadas en chomplevé, e montada sobre catro soportes prismáticos. O rever

so ten unha porta que permite o acceso ás reliquias. 

O programa iconográfico presenta as escenas máis tradicionais e dramáticas do martirio de santa 

Valeria, que sen dúbida son os episodios máis representados polos esmaltadores lemosinas den

de o último cuarto do século XII. Na fronte da arqueta ilústrase a escena do martirio en dous 

rexistros. Na cuberta aparece o episodio da decapitación, momento no que o verdugo corta a 

cabeza da santa coa espada, en presenza dun personaxe que observa e sinala coa súa man 

dereita o acto; detrás da santa, unha árbore florida e un montículo recordan que a escena se 
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desenvolve no exterior, tal e como canta a lenda. No rexistro inferior, figura 

o episodio do milagre da cefaloforia, santa Valeria unha vez decapitada 

entrega a súa cabeza a san Marcial que estaba oficiando no altar da cate

dral de Limoges; de pé, nimbado, vestido con alba e casula recolle a cabeza 

nimbada das mans de Valeria ante o estupor dun dos verdugos; a man de 

Deus aparece entre unhas nubes bendicindo o sacrificio da santa. O reverso 

da peza está decorada xeometricamente con cuadrifolias inscritas en cadra

dos sobre un fondo azul lapislázuli. 

Esta obra foi realizada por artesáns de Limoges, difundindo un culto local 

ao longo do Camiño de Santiago cuxos paralelismos poden encontrarse 

dende o suroeste francés ata Nápoles en Italia. 

J.G.L. 
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Arqueta relicario de santo Esteva 

Obradoiro de Llmoges, primeiro cuarto 
do século XIII 

Esta arqueta relicario presenta unha estrutura prismática con cuberta a dúas 
augas e corcada con remate decorado. Garda no seu interior numerosos 
envoltorios que conteñen pequenas reliquias de santos. Esta, xunto coa de Cobre esmaltado en champlevé, gravado 

clcelado e dourado 
santa Valeria e outra, decorada con anxos, apareceron tamén no altar maior 

17 x 14 x 6 cm 
da catedral de Ourense dentro dunha arca dedicada a santa Eufemia. 

Ourcnsc, Museo da Catedral 
A estrutura da caixa está revestida por cito placas de cobre sobre alma de 
madeira, esmaltadas en champlevé. Na paleta de cor tipicamente lemosina 
predominan gamas de azuis, verdes, amarelos, vermellos, e brancas. 

O programa Iconográfico desenvolvido na cara frontal ilustra de forma sintética o martirio de 
santo Estevo: a súa lapidación e enterramento. A lenda cóntanos que foi un dos primeiros santos 
en sufrir martirio. No rexistro inferior, a escena da lapidación, os verdugos levan un cesto de 
pedras atado á cin tura e móvense con dinamismo, en contraste coa inmóbil silueta do mártir, 
creando un lixeiro campo de profundidade. No rexistro superior, a escena do enterramento do . 
santo, o corpo envolto no sudario é depositado no interior dun sarcófago por dous acólitos 
axeonllados; un personaxe nimbado con báculo e dalmática oficia as exequ.ias do defunto. 

O dorso da caixa está decorado cunha trama ortogonal de finas liñas douradas que dividen o 
espazo en cadrados, nos cales se insiren flores de catre follas. O campo floral está delimitado 
por unha greca de cruciñas. 

Nos laterais, baixo un arco con campanario, está a figura dun santo, de pé e descalzo, diante 
dunha banda turquesa que contempla como testemuña a escena do martirio, levando nas mans 
un libro e un rolo. 

O estado de conservación desta peza non é moi bo, ademais a suxeición á madeira está feita 
con cravos modernos. 

J.G.L. 
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Arqueta relicario 

Obradoiro de Limoges, segundo terzo do 
século XIII 

Esta arqueta rectangular presenta cuberta a dúas augas, e rematada por un 

remate decorado. A caixa está composta por dúas pezas de cobre de bas

tante espesor, articuladas por bisagras cun mecanismo de peche medieval Cobre esmaltado en chomplevé, gravado 
e dollíado 

con dúas perforacións ao exterior. No interior, aprécianse restos de dourado, 
13 x 15 x 6 cm 

Ourcnsc, Musco da Catedral 
o que permite pensar que puido ter unha función: trasladar os santos óleos. 

As placas de cobre están douradas e esmaltadas en champlevé, presentan 

unha decoración moi sinxela, constituída por catorce medallóns, encadrando 

cada un deles unha serie de figuras en busto, repartidos de forma simétrica 

pola cuberta e a caixa. As figuras están reservadas e gravadas cun trazo basto e moi simple. Os 

bordos da arqueta están decorados tamén cun trazo en zigzag, formando un reticulado nos pés 

de apolo. Esta composición destaca sobre un fondo esmaltado, percorrido por arquiños en reser

va, sen apenas colorido. A paleta de cor redúcese ao azul escuro para o fondo, azul claro para 

o Interior dos medallóns e aureola superior central, o vermello para o resto dos medallóns e o 

branca para os nimbos. Apenas se conserva restos de dourado e esmalte, posto que están 

basta nte deteriorados. 

O programa presen ta unha combinación figurativa e fitomórfica en forma de medallóns circula

res que albergan no seu interior figuras de anxos, de medio carpo, en posición frontal, coa 

cabeza de perfil e as ás despregadas. A súa actitude é estática e estereotipada . Entre os intersti

cios dos medallóns distribúese unha composición vexetal de ariños en forma de "8", rematados 

por unha flor de tres pétalos. Idéntica distribución ornamental, vertical e simétrica pode verse 

actualmente nas caixas conservadas nas igrexas parroquiais de Saint Julien de Vaury, Sainte 

Croix ou a da colexiata de Saint Yrieux, na rexión francesa da Haute-Vienne. A estas hai que 

engadir outra caixa conservada nunha colección privada de Suíza. Todas elas responden a un 

mesmo modelo estilístico e forman parte dunha serie estereotipada de caixas lemosinas que se 

poden datar entre 1230 e 1270. 

J.G.L. 
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Arqueta ¡ -

España, séculas X-XI Esta caixa de marfil fo i encontrada durante as obras na catedral de Ourense 

Marfil con outras arquetas de marfil pintadas que se poden atribuir a Sicilia en 

22 x 11 x 7 cm época normana. A caixa, de forma rectangular, abarca dous planos diferen-

Ourense, Museo da Catedra l tes. Debaixo dunha tapa corredoira, que se perdeu, encóntrase unha segun-

da tapa cuberta por unha decoración xeométrica; aos seus lados, outras 

dúas pequenas tapas de caixiñas laterais onde aparece, repetida, a palabra 

" baraka" (sorte) en escritura árabe kufica. Debaixo da tapa presenta esculpido un compartimen-

to circular lobulado cent ral aberto sobre outro lonxitudinal que acaba con dous trilóbulos. Un 

plano máis abaixo acolle outro compartimento circular flanqueado por departamentos máis 

pequenos. A peza pertence a un estreito grupo de tres obxectos: o máis publicado encóntrase 

na catedra l ele Klosterneuburg en Austria, o segundo na catedral de Toledo, pero faltan todos os 

sistemas interiores. No Museo Nacional de Madrid consérvase unha tapa corredoira que provén 

elun bote ele t ipo similar. 

~si, a peza descuberta recentemente en Ourense é a única, coa de Klosterneuburg, que está 

completa. Por anos a peza de Klosterneuburg foi identificada como un ha escribanía 1. Pero hai 

pouco, a función precisa de tal grupo foi clarificada por comparación con obxectos posteriores 

que se encontran tanto en España como en Exipto ou en Irán, é dicir, nunha longa parte do 

mundo islámico2. A apertura do compartimento lonxitudinal sobre un circular explícase pala 

necesidade de deixar libre unha pasaxe para os fíos que se atacan aos pratos da balanza. Estes 

botes, como outros do século XVII e XVIII feítos en Irán son preciosos palas súas balanzas de 

pequeno tamaño. Queda claro cando todo o material, os pesos e varios xogos de pratos, se con

servan. Estes preciosos estoxos de marfil puideron ser esculpidos como as balanzas farmacéuti

cas ou de xoieiros. Os tratados de Hisba, é dicir, de control dos pesos e medidas, dannos moi 

poucas informacións sobre o tipo preciso de material utilizado. O prezo de 

1 KOHNEL, 1971, nº 134; CAsilMAR, l 98S; MAKA
RIOU, 2002, n• 151; MAKARIOU, 2003. 

tal peza, non obstante, indica unha función de prestixio para elas. O tipo de 

escritura permite atribuír unha data tardía a este grupo, pero aínda é difícil 

precisar un posible obradoiro. 2 MAKARIOU, 2004. 

S.M. 
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Arquetas relicario da catedral de Ourense 

Séculas XII -XIII 

Arqueta de madelra con placas de óso: 

28X12,S X 11 ,S cm 

Hai uns poucos anos encontráronse, dentro da arca que dedicada a santa 
Eufemia se sitúa no altar maior da catedral de Ourense, un conxunto de 
varias arquetas de óso, marfil e esmaltes, e entre elas as que aquí se inclúen. 
Todas elas foran empregadas para gardar reliquias, no conxunto que nos 
atinxe isto vén demostrar a readaptación funcional que experimentaron estas 

Arquetas de marfil (3): 13 x 7 x 8,5 cm 

Ourensc, Museo da Catedral 

arquetas, concibidas en orixe para gardar xoias e outros obxectos delicados e 
preciosos, e que polo seu mesmo carácter suntuario haberían de ser conver
tidas en relicarios. 

A primeira das arquetas aquí incluídas mostra unha sinxela decoración esgrafiada sobre placas 
de 6so, a base da repetición de dous ou tres círculos concéntricos arredor dun punto central; 
p6dense distinguir dous grupos en función do maior ou menor diámetro; mentres as placas 
con cTrculos pequenos se utilizan fundamentalmente como enmarques nas diferentes caras da 
arqueta, as placas con cTrculos maiores completan o recubrimento epidérmico da alma estrutural 
llgnea. Semellante ornamentación a base de círculos concéntricos é relativamente frecuente nos 
obxectos de marfil e óso dos séculos XII e XIII, contribuíndo con ese dinamismo visual tan carac
teristico nestas pezas; non en van, un dos peites de óso do Tesouro de San Rosendo da abadía 
de Celanova (Museo da Catedral de Ourense) inclúe tamén círculos similares no seu eixe central, 
datado a comezos do século Xlll1 . En calquera caso, a repetición seriada dos círculos formando 
aliñacións ou sinxelas formas xeométricas indicaría unha produción de tipo industrializado, de 
modo que o taller responsable -esgrimiuse a posibilidade de que fose un obradoiro localL esgra
fiaría placas que despois haberían de ser seleccionadas, montadas, cortadas e adaptadas en 
arquetas de diferentes tamaños. Ademais diso, a arqueta aquí incluída semella que sufriu igual
mente algún proceso de restauración e incluso reconstrución, dando a impresión de que algunhas 
placas puideron ser relocalizadas por causa dos habituais desperfectos que tanto afectan a este 
tipo de pezas, que incluso levou a que quedaran algunhas partes da madeira ao descuberto. 

As outras tres arquetas aquí incluidas están realizadas xa en marfil. Aínda que dúas delas posúen 
unha tapa troncopiramidal que indica maior esvelteza, o certo é que as súas dimensións son 

124 exactas á terceira de tapa lisa, indicando con esta característica unha mesma procedencia para 
as tres pese a esa variación estrutural. A idea da mesmo procedencia vese referendada ao tempo 
polos similares peches e polos motivos decorativos que axudan a potenciar as pezas eborarias. 
Polo que se refire aos pechos, cada unha das arquetas mostra tres, prateados e con remates en 
puntas lanceoladas; mentres os dous posteriores cumpren la función de gonzos, o terceiro, xa 

frontal, serve de peche ao axustar sobre unha placa tamén metálica; o feíto 
1 BAme (1961). p. so1, ficha 1736. de utilizar pechos alongados responde probablemente á necesidade de refor-
2 VALoEs FeRNANoez (1999). p. 240. zar en maior medida a estrutura das arquetas, formadas por grandes e delga-

\ 
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das placas de marfil sobre unha estrutura interna de madeira. En canto á composición ornamen

tal destas arquetas redúcese a motivos pictóricos debuxados en negro e recheos de cor -só 

conservada nalgún resto de dourado-; fundamentalmente trátase de animais de connotacións 

exóticas -leóns, íbices, pavos rea is, paxaros de ás estendidas e incluso o que semella un guepar

do- inscritos en grandes círculos dobres, aínda que nunha das arquetas os animais son substi

tuídos por elementos vexetais esquematizados á maneira de atauriques; en todo caso, o resto 

das superficies das arquetas inclúen tamén pequenos motivos fiarais e incluso epigráficos, en 

letras cúficas. 

Estas tres arquetas pertencen a unha tipoloxía bastante habitual, xa que se conservaron nume

rosos exemplos similares a estes de Ourense, así como outros tamén cilíndricos. A maioría dos 

historiadores da arte inclínanse por recoñecerlles unha feitura siciliana -arquetas sículo-norman

das denominounas Pinder-Wilson3- e unha datación entre os séculas XII e XIJJ4, se ben con cer

tas dúbidas; se os motivos ornamentais apuntan ás solucións artísticas desenvolvidas polo reino 

normando de Sicilia, onde tanta importancia habería de ter a influencia da plástica fati mí exip

cia, non obstante, tampouco se podería negar a posib ilidade de que estas arquetas fosen reali

zadas xa no prop io Exipto, limitándose Sicilia a servir de centro distribuidor. Sexa como far, en 

ca lquera caso estamos de novo ante un tipo de produción seriada que demostra que os obradoi

ros medl te rr~ neos sículo- normandos e/ou fatimíes producían de maneira case "industrial" abun

dancia de arquetas deste tipo, que se ben en orixe poderían estar concibidas como xoieiros ou 

para gardar obxectos de tocador, pronto haberían de ser reutilizados polo Occidente cristián 

como relicarios, dado o seu carácter suntuario e delicado. E en todo isto habería de xogar un 

papel igualmente determinante o florecemento comercial do Mediterráneo durante os séculas 

XII e XIII, permitindo a chegada aos reinos cristiáns de gran cantidade de obxectos manufactura

dos no norte de África -e especialmente en Exipto- que eran á súa vez redistribuídos dende 

Al-Andalus ou incluso dende a Italia meridionaJS, aínda que pudendo ser estes últimos tamén 

centros produtores. A propia Compostela tería que comportarse á súa vez como un dos máis 

destacados centros de redistribución cara a todo o norte peninsular e aínda parte de Europa, 

debido á súa importancia relixiosa e comercialG, sendo preciso mencionar igualmente a adecuada 

localización xeográfica de Ourense nesas rutas de comunicación. E por suposto a propia técnica 

islámica da taracea -empregada nestas arquetas- habería de ser tamén importada co paso do 

tempo, permitindo incluso a creación nos reinos crist iáns de obradoiros dedicados á elaboración 

de obxectos recubertos de marfil e óso. 

Constátase así como o cristianismo foi capaz de adaptar obxectos en principio cotiáns e aínda de 

manufactura islámica, ao facer primar a súa condición preciosista e o valor con que contribúe o 

exótico; e tanto máis se o paso do tempo xoga á súa vez un papel crucial para que o descoñece-

) PINDER-WILSON (1975), p. 207. 

4 VALDB FERNÁNDEZ (1 999), p. 239. 

5 Ú\SMtAR y VALDB (1 996), p. 87. 

6 VALDB FERNÁNDEZ (1999), p. 240. 

mento en canto á súa procedencia facilite novas recreacións históricas e incluso 

simból icas sobre o seu papel como relicarios, podéndose contaminar incluso do 

principio de veneración que implican as propias reliquias que chegaron a albergar. 

o.e.e. 
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Arqueta relicario de santa Eufemia 

coa historia de Susana 

Obradoiro dos Embriachi Venecia 

século XV 

Santa Eufemia foi indiscutiblemente a oferta máis importante de Ourense 
no terreo haxiográfico e de reliquias. Era ourensá, mártir, o seu corpo ínte
gro conservábase na catedral e tivo cedo fama de milagrosa, por iso a basí
lica de San Martiño era como o santuario desta santa, como Augas Santas o 
era de Santa Mariña, tantas veces emparelladas por necesidade de simetría 

Marfil e taraceas de madeiras preciosas 

sobre alma de madelra 

52 x 31 x 27 cm 

Ourense, Museo da Catedra l iconográfica. Por iso todo o mellor foi para poñer en valor este "tesauro"; 
se inicialmente se colocaron os seus despoxos nunha urna de pedra nunha 
dos ábsidas, despois fabricóuselle unha preciosa arqueta forrada con pran
chas de prata, e cando chegou a Ourense esta arqueta de marfil, obxecto 

que os debeu cativar pola súa beleza e pola rareza dese tipo de pezas entre nós, destinouse a 
conteras súas reliquias, aínda que a iconografía da mesma nada tiña que ver coa santa e o uso 
de tan bela obra debeu de servir inicialmente como caixa de toucador dunha dama de liñaxe. 

A arqueta, rectangular, recóbrese nas súas caras mediante placas rectangulares convexas de 
marfil - seis por escena-, que compoñen seis escenas en coidado relevo, coa historia de Susana 
e os vellos segundo o relato do libro de Daniel -capítulo 13-; dous en cada unha das caras 
m:iis anchas e unha nos laterais. Hai unha vontade narrativa que a modo das viñetas dun libro 
miniado ou dun programa pictórico segmenta o relato nas seguintes escenas: 1. año de Susana, 
observada polos vellos libidinosos; 2. solicitación por parte dos vellos; 3. os vellos calumnian a 
muller ante os sanhedritas; 4. Daniel chama a atención sobre a falsa acusación; 5. interrogatorio 
sabio dos vellos por parte de Daniel; 6 lapidación dos calumniadores. 

A composición destes temas resólvese mediante a acumulación de personaxes vestidos á moda 
italiana do século XV, sendo o escenario arquitecturas ameadas ou espazos abertos con árbores 
resaltas con pouca vontade naturalista, sumariedade quizais abrigada en parte pola natureza 
do material. 

A tapa con fermosos labores xeométricos de taracea -entrelazas, grecas- ofrece nas súas catro 
caras un friso ou moldura con elegantes xenios alados ou anxos ritmicamente dispostos e 
enfrontados en torno a figuras en forma de corazón, completándose a decoración con follas. 
Todo isto realizado con depurada técnica e quizais inspirado en composicións de marfil orientais, 
que son ben coñecidas na Italia do século XV e que se reiteran noutras obras do famoso obra
doiro dos Embriachi, a quen se pode, con ponderada decisión, atribuir esta prezada obra, xa que 
ofrece paralelismos evidentes con obras súas documentadas como poden ser o tríptico da 
Cartuxa de Pavía ou as arquetas no catálogo de varios museos como o Bargello de Florencia ou 
o Arqueolóxico Nacional de Ravena, e unha excelencia na execución que avala esta prestixiosa 
atribución. 
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Á catedral auriense regaloulla en 1529 un personaxe da Casa de Campo, Ramiro, que lla adquiri

ría a alguén que de modo ilícito obtívoa no famoso Saco de Roma, o que motivou os escrúpulos 

do bispo de Ourense Antonio Ramírez de Haro que, na visita que fixo á catedral en 1534, man

dou que se restituíse segundo as disposicións papais. Evidentemente, a devolución imposible 

fixo que se destinase a contera chamada Saba de Santa Eufemia e outras reliquias da santa, 

polo que se coñeceu nos inventarios da catedral como Arqueta de Santa Eufemia; con este des

tino coñeceuna xa en 1572 Ambrosio de Morales, que a considerou erroneamente mourisca. 

A obxectiva calidade e a rareza deste tipo de pezas no contexto español e galaico convértena en 

obra de valor e interese, que subliña a súa presenza en importantes exposicións. 

M.A.G.G. 
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Segundo a tradición, a beleza e fama de observancia relixiosa do mosteiro 

de Santo Esteva de Ribas de Sil fixo que ao longo dos séculas X e XI nove 

bispos de diferentes sés -Ansurio, bispo de Ourense cuxo epitafio se con

serva nunha copia, Vimarasio, Gonzalo Osario, Froalengo, Servando, 

Viliulfo, Paio, Afonso e Pedro- renunciando a elas, escollesen o cenobio 

como morada dos seus últimos días, morrendo alí en olor de santidade. 

A súa fama aparece xa nun documento de Afonso IX, de 1220, concedendo 

ao mosteiro cantos dereitos reais 

tiña no cauto, facendo referencia 

ao cenobio como o lugar onde 

estaban os sepulcros dos santos 

bispos. O mosteiro gardou celosa

mente os seus restos mortais, 

levando no seu escudo como 

timbre heráldico, as nove mitras 

no seu recordo. 

Os santos carpos estiveron deposi

tados en sepulcros de pedra no 

claustro regular e primitivo do mos

teiro, coñecido por tal razón como 

claustro dos bispos. Alí, ao carón da 

porta que comunica coa igrexa, 

había un rótulo con letras negras 

onde se lía "sunt novem divi espis
copi quorum reliquiis sacrum hoc 
nobiliatur cenobium", e enriba 

unha pintura coas nove figuras con 

mitras e báculos. En 1463, Alonso 

Pernas, administrador perpetuo do 

mosteiro, traslada os restos á cape

la maior da igrexa, colocándoos 

sobre o antigo retablo e xuntando 

os carpos nunha soa caixa de 

madeira. 

Arcas relicario dos 

santos bispos 

Juan de Angés, l S94-l S9S 

Madeira de castiñeiro dourada 
e policromada 

108 x 132 x 33 cm 

lgre.xa do mosteiro de Santo Esteva de 
Ribas de Sil (Ourense) 
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Segundo Yepesl, ao ver o abade Frei Víctor de Nájera "que os santos carpos dos bispos, aínda 

que estaban elevados, non se vían co adorno e grandeza que merecían, colocou a cada un na 

súa arca, poñendo ao carón do altar maior cinco dunha parte e catre doutra, moi ben labradas". 

As dúas urnas para as reliquias dos santos bispos foron labradas polo escultor Juan de Angés. O 

encargo viríalle despois de feita a obra dos catre retablos para a igrexa do mosteiro, no prazo 

sinalado e a plena satisfacción da comunidade. Foron concertadas o 30 de novembro de 1594 

cun custo de 2SO ducados. Serían dous sepulcros de castiñeiro, de nove cuartas de alto e quince 

de ancho, "con sus arcas de madera y rexas de hierro", con porta de balaústres e ferrollo, todo 

pintado de branca, "doradas las hojas y botones de la rexa y los balaustres plateados", e en 

cada un dos sepulcros iría "un escudo con las armas reales". Un ano despois xa estaban execu

tados, pois o 9 de abril de 1595 Juan de Angés dá cartp de pago dos 19.470 reais do total, "dos 

ca les se daba por contento"2. 

No século XVII, segundo constata Duro Peña, o mosteiro tratou de conseguir "rezo e misa" para 

os santos bispos3. Nun recoñecemento fe ito en 1662 durante o proceso informativo aberto para 

tal fi n, as testemuñas describen as urnas de madeira pintadas de branca a imitación de alabas-

t ro, con divisións interiores con vidreiras de cristal, onde estaban as reliquias 

envol tas en panos e toucas atadas con nós, recoñecendo nelas "canillas y 
1 YLrl'i. A. d , Corónfco General do to Ore/ •11 de bra~os y otros huesos de cuerpo humano". A información testifical dá fe 
on l10ttlco ... , V~llado lld, 1609-1621, IV, p. 290 v. 

2 Ouu l'L 11. ., ·/monas cerio de San Esteban de 
fllba do 511. Ourons , 1977, p. 93. 

3 J/Jldam, p. 30. 

tamén dos moitos peregrinos e romeiros que viñeran de todas partes visitar 

as reliquias e dos milagres obrados polos aneis dos santos bispos que se 

daban aos enfermos para recuperar a saúde. 

Y.B.L. 
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Petición para estender ao bispado de Ourense o culto 

dos bispos fundadores, cuxas reliquias están na igrexa 

de Santo Esteva de Ribas de Sil 

Santo Estevo de Ribas de Sil e Ourense 
1662 

O abade don Plácido de Andrade Montenegro gobernou a abadía de Santo 

Esteva de 1656 a 1665 e foi un dos máis decididos promotores do culto aos 

supostos nove santos bispos que se retiraron a vivir naquel cenobio e que 

alí foron sepultados. Ademais enriqueceu o relicario con tres brazos doura

dos e estufados. 

Manuscrito sobre papel 

32 x 21 cm; 47 foli os 

Ourensc, Arqulvo da Catedral 

Calxa 29 

BIBLIOCRAFIA 

Quixo estender polo menos a todo o bispado o culto aos santos bispos e 

para isto se inicia un expediente dun alto interese haxiográfico e histórico, 

porque nel se aducen testemuños e documentos que proban a veneración 

que estes supostos santos recibían naquela abadía. 

A argumentación que despois se proba resúmese na formulación inicial, na que entre outras 

causas n~rrase a historia das sucesivas t ranslacións dos carpos e das mostras de devoción e 

cu lto público que recibiron : "Los Beatos San Ansurio, San Vimarasio obispos que fueron de 
este obispado de Orense, San Alfonso Obispo de este mesmo obispado y del de Astorga, san 
Gonzalo Osario y San Froa/engo obispos de Coimbra, San Servando, San Vilulpho y San Pe/ayo 
obispado de /ria Flavio, San Pedro obispo de no se sabe que obispado, dejando sus obispados, 
dignidades y grandezas dellos, apeteciendo y deseando la soledad, vida monástica y apartpda 
de todo el común comercio se vinieron a vivir a este dicho monasterios .... cuyos cuerpos fueron 
sepultados señaladamente en uno de los claustros de dicho monasterios hasta que ele M. Rvdo 
Padre Mº en Sagrada Teología O. Fray Alonso Pernar, obispo de Marrocos y abad que fue de 
este monasterio por el año de 1463 teniendo noticia de la santidad y maravillas que Dios obra
ba por medio destos nueve santos los sacó de sus sepulcros de la claustra y los colocó y puso en 
el altar mayor de la Iglesia, (. .. ) en el año 1594 el Rvdo. P. Fray Victor de Náxera los sacó'', 
colocándoos nas urnas que ata hoxe ocupan. 

Séguelle un interrogatorio a moitas testemuñas que dan canta da veneración e culto público 

que se ten ás súas reliquias en Santo Esteva, así como a copia de vellos pergamiños e a inscri

ción que tivo o primeiro sepulcro. 

Así pois, este documento é un precioso testemuño sobre tradicións e devocións a unhas reli

quias que centraron a devoción daquel mosteiro beneditino, verdadeiro 

corazón da Ribeira Sacra que ten como escudo as nove mitras destes bis

DURO PEllA, E., El monasterio de San Esteban de 
Ribos de Sil, Ourense, 1977; GoNzALEZ GARCIA, 

pos, para os cales, no século XVII se buscou o recoñecemento devocional 

de todo o bispado. 
M. A .. "Arte·, en Ribeiro Sacro-Naturoleza, 
Historia, Arte y trodición, León, 2001. M.A.G.G. 
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Cruz relicario 

Isidro de Montanos. 
Celanova, 1644 

Esta cruz latina presenta brazos de perfil recto e remates de prata con mol

Madeira de ébano con apliques e prata; 
fundida, relevada, cicelada e gravada 

duras e esteos de forma flordelisada, nos ángulos remates similares, e un 

Cristo de prata de tres cravos. Nos brazos tecas para reliquias escavadas na 

madeira de tipo oval con cerco de prata con decoración de esteos e perlas. 

Entre as tecas encóntranse unhas placas rectangulares con sinxelo adorno 

repuxado. Leva sete tecas no brazo vertical e catre no horizontal. Ofrece 

unha base de madeira en forma de cofre con labores de prata nas caras a 

modo de costelas resoltas como volutas rematadas en peón, que enmarcan 

94 x 62 cm; base 22 x 17 cm 

lnscrlclón: "Ysldorus Montonus me fecit." 
e "Anno Dominl 7644". 

Cclanova (Ourense). igrexa parroquial de 
San Rosendo 

as cartelas sinaladas cos textos transcritos nos laterais, e na fronte unha 

teca rectangular para reliquia . 

A obra, si ngular dentro da pra tería auriense, é vistosa, sobre todo polo contraste entre o negro 

cl t1 madeira e o brillo da pra ta . Isidro de Montanos, membro dunha familia de prateiros ouren

s~ ns que se inicia con Marcelo, á súa vez discípulo ou colaborador con Juan de Nápoles, é 

mestre moi activo nunha cronoloxía ampla do século XVII, polo menos dende 1625 ata 1671. 

O mosteiro de Celanova encargaralle diversas obras, o que é sinal do seu prestixio. Esta obra 

sitúase xa dentro da estética barroca que tanto éxito alcanzará na ourivería auriense. 

Respecto das reliquias, as inscricións de cada unha das tecas son practicamente ilexibles, polo 

que é moi difícil identificar o seu contido. A forma de cruz e a calidade da obra fan pensar que 

algunha delas sexa un Lignum Crucis ou outro obxecto relacionado coa Paixón de Cristo. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

GoNZÁLEZ GARCIA, M. A .• PEREIRA Soro, M. A., "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova.· , en 
Porta da Airan º B. Ourense, 1997; P~REZ CosrANTI, P., Diccionario de ortistos que florecieron en Galicio durante los siglos XVI y XVII, 

Santiago, 1930, pp. 385-386. 
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Cruz relicario 

1600 

Madeira policromada 

65 x 32 x 12,7 cm 

A partir do século IV, a devoción cara aos restos mortais de quen seguiran 

o exemplo de Cristo motivou que se fragmentasen moitos carpos para ser 

Castro r.aldelíls (Ourense), santuario da 

repartidos por lugares distantes. A relixiosidade popular reforzou a súas 

prácticas devotas no marco cerimonial e ostentoso da Contrarreforma cató

lica. Unhas prácticas devocionais entroncadas coa tradición medieval, que Nosa Sei1ora dos Remedios 

teñen a súa orixe na segunda metade do século XIII, cadrando coa prolifera

ción de copias da Lenda Oourada de Xacobe da Vorágine. No século XIII 

os monxes cistercienses comezaron a difundir este culto ás reliquias. Esta 

trad ición mant!vose ata ben ent rado o XVI, aínda que a exportación destes prezados restos 

continuou nos anos posteriores chegando a Galicia nos anos corenta . 

E ta cruz de altar dílta do primei ro cuarto do século XVII e está formada por uns estreitísimos 

brazos que lle dan aspecto de cruz lat ina. Esta elévase sobre un pedestal composto por un car

po prism;¡tico que se asenta sobre unha est reit a base e cuxo remate describe unha forma tron

copiramidal decorada mediante un óculo coas iniciais "IHS". 

Os brazos da cruz están totalmente furados con pequenas ventás que custodian as reliquias de 

santos mártires. Esta peza de ourivería destaca dende o punto de vista estético pola súa rigorosa 

sobriedade formal. Unha sobriedade que non está exenta do sentido do espectáculo, tan queri

do pola sensibilidade da cultura barroca. 

R.M .F.G. 

BIBLIOGRAFlA 

SINGUL, F., Castro Ca/delas en la historia. Esculturo y orfebrería sacros, 2002. 
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Cruz relicario 

Primeiro terzo do século XVII 

Madelra policromada e prata; fundida, 
repuxada e clcelada 

74,5 x 24,5 x 14,5 cm 

Xunqucl ra de Ambla (Ourense). 
ex·colcxlata de Santa Maria a Real 

Esta cruz de altar, latina e de brazos rectos, realizada en madeira ebanizada, 
aséntase sobre unha ampla base moldurada, de planta rectangular, remata
da por un carpo troncopiramidal. No pedestal dispóñense tres tecas circula
res na fronte e dúas en cada lateral, con beira moldurada de prata e cristal 
que deixa ver as reliquias que albergan no seu interior e as cartelas co nome 
que identifica ao santo a quen corresponden. As tecas, que mostran peque-
nas imaxes de santos en relevo, están rodeadas por grilandas fiarais pinta
das, e entre elas unha fileira de tres botóns de cristal de diferentes cores: 
ocre, vermello e negro. 

Na ~rbore presenta dezaseis tecas escavadas na madeira, iguais ás da peaña, aínda que actual
mente fa ltan moi tas. A decoración repítese: fileira de tres botóns de cristal dispostos horizontal
mente, decoración flora l e marco de prata para os ocos relicarios. 

O esti lo da cruz é marcadamente sobrio, propio da linguaxe clasicista de comezos do século 
XVII, respondendo a unha tipoloxía que se repite con asiduidade nestes momentos. 

Descoñécense datos documentais sobre a peza, e as cartelas que leva cada un dos expositores 
resultan practicamente ilexibles, o que fai moi difícil a identificación das reliquias que contén. 
Non obstante, pola forma de cruz que adopta o relicario debemos pensar que pode gardar un 
fragmento da Veracruz ou outros elementos relacionados coa Paixón de Cristo. 

B.L.R. 

BI BLIOGRAFIA 

CRESPO Pozo, J., "El Priorato de Santa María la Real de Junquera de Ambfa", Estudios, 76 (1967), p. 98; GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., 
"La orfebrerla de la ex-colegiata de Xunqueira de Ambía", Porto do Aira , Ourense, 2 (1989), pp. 43-44. 





Relicario de san Rosendo e san Torcuato 

Lope, segunda metade do século XVI 

Prata sobredourada; repuxada, cicelada, 
fundida e gravada 

27 x 20,5 x 20,5 cm 

Marcas na base do pé: punzón de 
artlflce, LOPE / OR-5E; punzón de 
loca lldade: OREN sobre león (escudo 
de Ourense) 

Our nse, Musco da Catedra l 

1 ROSENDE VALDEs, A .. "El Renacimiento•, en His
toria del Arre Gallega. Madrid, 1982, p. 271 . 

2 LOUlAO MN1TINEZ, F. J .. "El punzón de plateros 
orensano en la segunda mi tad del sig lo XVI", 
Bolerln Auriense, XXIII, (1993), p. l 05. 

3 P~REZ COSTANTI, P .. Diccionario de artistas que 
florecieran en Calicia duran te las sig las XVI y 
XVII, Santiago, 1930, pp. 476-477. 

BIBLIOGRAFIA 

CftMtoso l..AMAs, M .. · catalogo del Museo de la 
Catedral de Orense·. separa ta do Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumen tos de Orense, 
tomo XVIII (1956) Ourense, p. 21; GoNzALEZ 
GARclA. M. A .. "El Museo. Renacimiento", en l o 
Catedrol de Orense, LeOn, 1993, pp. 179-180; 
LouZAO MARrlNEZ, F. J .. "El punzón de plateros 
orensano en la segunda mitad del siglo XVI", 
80/etlrr Auriense, XXII I (1993), pp. 101-107; 
ROSENDE VALDEs, A .. "El Renacimiento", en His
rorio del Arte Gol/ego, Madrid. 1982, p. 271. 

Relicario de planta octogonal, en forma de edícula, da que sobresaen os 

dados que serven de apoio aos estípites antropomorfos, cariátides vestidas 

con túnica, que delimitan cada unha das oito caras da caixa, rematando no 

alto en peras torneadas. Cada un dos paneis exhibe a figura dun santo, 

entre os que se encontran os evanxelistas, gardado baixo fornelas en forma 

de vieira . Zócalo e entaboamento decóranse con parellas de cabezas aladas 

de querubíns. 

Conforma a tapa un gran carpo bulboso con decoración de espellos elípti

cos, alternando os lisos con outros que levan motivos gravados, e outros 

dous carpos ornamentados por anxos con cintas e pequenas caveiras. Como 

remate mostra unha cruz latina con luzadas nos ángulos. 

Na base do pé ofrece unha singular escena gravada coa representación do 

rei David axeonllado, coas mans xuntas en oración, vestido con longo manto 

real e ca habitual atributo da arpa aos seus pés, sobre un fondo de paisaxe. 

Esta fermosa peza, que dende o século XIX alberga as reliquias que a cate

dral de Ourense posúe de san Rosendo e san Torcuato, patróns de Celanova, 

constitúe un excelente exemplar da pratería ourensá do século XVI. Os seus 

elementos decorativos responden a un vocabulario plenamente renacentista, 

remitíndonos a tipoloxía da súa caixa a modelos moi repetidos nas macollas 
das cruces procesionais de fins do século XVI nos obradoiros casteláns. O 

extraordinario da súa calidade levou a Rosende Valdés l a considerala obra 

dun obradoiro foráneo, aínda que os punzóns que a marcan eliminan cal

quera dúbida ao respecto. Así, o cuño nominal confirma ao prateiro Lope 

como o artífice que a realizou, mentres aparece clara a cidade de Ourense 

como centro de procedencia. En canto a quen poida ser este Lope prateiro, 

Louzao Martínez opina que puidese ser un Gabriel López, prateiro veciño 

de Ourense coñecido por un protocolo de 1585, ou quizais Melchor López, 

citado por Oiga Gallego como prateiro ourensán que toma un aprendiz en 

1588, ou incluso un artífice non documentado ata o momento2. Pala nasa 

parte, eremos máis probable que se trate de Lope Rodríguez, tamén prateiro 

ourensán, falecido en 15733 e en cuxo punzón figuraría non este apelido 

tan habitual senón o nome, sen dúbida, máis identificador. 

B.L.R. 
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Parella de relicarios 

Francisco Villarroel (?), primeiro terzo do 
século XVIII 

Cristal e prata; repuxada e fundida 

51,5 x 18 x l 8 cm 

lnscrlclón: "Sta. Mª. Magdalena· e 
"Sta. Fau tina· (gravada na base do viril) 

Marcas na parte Interior da base do pé: 
punzón de marcador, scmifrustro 
-LLA/-OEL (Vlllarrocl); punzón de 
localidad , touro d perfi l pasante 
obr · pont d cinco arcos (Salamanca). 

Burilada 

Our n , Mu o da C tcdra l 

Trátase dunha parella de relicarios con base triangular apoiada sobre tres 

pequenas patas de esteos, formada por un carpo plano e outro levemente 

convexo, decorado por gallos e follas. O hastil, abalaustrado, presenta un 

nó de xerro ornado por óvalos e gallos, e leva no toro superior tres cabezas 

aladas de querubíns. O viril que alberga as reliquias adopta forma de esvelta 

pirámide acristalada con marco de prata. Nas súas arestas sobrepóñense 

sartas de flores e froitos, mentres na base se ornamenta con cabezas aladas 

de querubíns alternando con grupos de flores. Coroa a peza un florón . 

Un dos relicarios acolle dous ósos ca seu respectivo rótulo en papel: 

"Costillas de Sta. María Magdalena" e o outro un cúbito ca letreiro: 

"S. Faustina m". 

Así como a procedencia destas pezas dun obradoiro salmantino non ofrece 

dúbidas, si se presentan en canto á súa autoría, pois como sucede en moi

tas outras obras t roqueladas por Francisco Villarroel y Galarza -unha das 

figuras máis representativas no tránsito entre Protobarroco e Barroco pleno- o problema estriba 

en saber se o fa i como artífice ou en calidade de marcador municipal, cargo que ostentou dende 

1708 ata a data da súa marte en 1749. 

Sinalar que a catedral ourensá conserva outras obras de procedencia salmantina, algunhas ca 

punzón de Villarroel, que constitúen exemplos representativos da importante difusión que nos 

séculas XVII e XVIII coñeceron os diversos centros da pratería castelá en distintos puntos da 

península e que alcanzou tamén con intensidade a Ourense. 

B.L.R. 

BIBLIOGAAfiA 

HERVELlA VAzQUEZ, J., "Museo. El Barroco·, en La Catedral de Orense, León, 1993, p. 185; P~REZ HERNANDEZ, M., Orfebrería religiosa en 
lo diócesis de Salamanca (siglos XV al XIX), Salamanca, 1990. 
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Parella de relicarios en forma de ostensorio 

Ourense (?), ca. 1780 

Prata na súa cor e sobredourada, 
fu ndida, clcelada, gravada. 

28 x 15 x 12 cm 

5 n marcas 

Ourcnsc, Museo da Catedral 

Estes relicarios son froito dunha mesma encarga e consérvanse hoxe no 

Museo da Catedral, pero carentes de todo tipo de referencia que informe 

sobre a súa orixe ou das reliquias que contiveron e que se perderon. 

Pola súa forma e estilo nalgún caso están próximos aos traballos do prateiro 

Carralbal e gardan unha gran similitude con un dos relicarios do museo das 

Clarisas de Allariz. Son pezas moi fermosas dentro da estética do Rococó; 

entre o repertorio ornamental que utilizan están as nubes, as cabezas de 

querubíns e algúns elementos fitomórficos, presentando ambos tamén a 

pomba do Espirito Santo. 

O máis destacado destas pezas é a ruptura coa forma circular do viril, para 

adoptar uns perfís sinuosos que buscan evocar con maior naturalidade, a 

representación das nubes que o circundan e das que parten 

as luzadas comúns a este tipo de obras evocando os raios 

do sol. A parte superior de cada un destes relicarios remata 

cunha cruz. O hastil intensifica o protagonismo dun nó piri

forme con cabezas anxélicas, e o pé abandona tamén a forma 

circular para se facer sinuoso mediante expansións, dándolles 

todo isto unha mobilidade e unha graza moi en consonte 

coa estética rococó. 

Pola coidada técn ica adivíñase un mestre de madurez e 

coñecedor dun repertorio actualizado de solucións estéticas 

que sabe aplicar con acerto, e que introduce cambios tipoló

xicos orixinais no contexto auriense, aínda que sen renunciar 

a distintos aspectos impostas pola tradición. 

Á espera, como tantas outras obras, de investigacións que 

poidan achegar información documental sempre imprescindi

ble para coñecer e valorar convenientemente unha obra de 

arte, quédanos como unha expresión feliz de boa ourivería 

ao servizo do sempre apaixonante mundo das reliquias. 

M.A.G.G. 
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Parella de relicarios de santos mártires 

Roma (?), ca. 1770 

Metal prateado, cicelado e madeira 

Aínda que o material, metal, co que están feitos fainos parecer menos valio

sos, teñen o interese de mostrar unha t ipoloxía pouco común no contexto 

auriense e galaico que avala a suposición de que proveñen de Roma e que 48,5 x 21 x 10 cm 

Sen marcas 

Ourcnsc, Arqulvo da Catedral 

de ali os trouxer algún bispo ou capitular e os doase á catedral. No relicario 

estaban xa polo menos en 1903 e de ali se foron retirados hai pouco por 

seguridade. 

A orixe italiana é case segura, pois responden a unhas formas intensamente 

repetidas ali nas décadas finais do século XVIII, e que con máis ricos metais, 

pero cu nha mesma linguaxe formal, atenden encargos de moitas igrexas e particulares. Especial

mente peregrinos ou prelados que acoden a cumprir coa abriga da Visita ad Límina e que regre

san con reliquias para as süas igrexas ou para a consagración de aras, que lles regala o propio 

papa ou adqu iren po la süa conta. 

56, por razóns de economía, se t raballa unha fina prancha metálica que se coloca sobre un 

soporte de madeira dotado dunha asa que permite collelo cando se vai venerar, asentándose 

sobre un pé t ri angular de madeira dourada. Un ·moi coñecido repertorio de formas decorativas 

do Rococó é o repetido nestas pezas fabricadas na cidade eterna, case de forma industrial para 

atender a demanda de moitos devotos. 

As reliquias diminu tas, colocadas nos habituais alvéolos realizados mediante cintiñas de tea ou 

papel, son identificadas polos rótulos que as acompañan; é obvio que se agruparon consciente

mente baixo o denominador común do martirio, pero facendo unha distinción por sexos, reco

llendo un deles reliquias de catro mártires varóns e o outro, de catro mártires doncelas, 

formando así unha parella que se complementa. 

Nun hai reliquias de san Cosme, san Damián, san Bonifacio, e san Vidal, todos como queda dito 

mártires . Noutro están as de santa Apolonia, Cecilia, Bibiana e Úrsula, virxes e mártires. Os car

pos da maioría deles, os seus carpos venéranse en distintas basílicas romanas, o que intensifica 

a tese da súa procedencia de Roma . 

M.A.G.G. 
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Relicario regalo da abadesa 

Taboada de Allariz 

1711 

Prata, cicelada, repuxada e fundida 

43,5 x 22 x 23 cm 

Este relicario é un exemplo dos moitos que gardan as clausuras femininas 

nos que se mestura o labor dalgún ourive local cos propios labores de cin

tas, bordados e adornos realizados polas monxas. 

Carece de marcas 

lnscrlclón: "ESTE RELYCARIO YZO 
SYENDO LA MADRE ABADESA 
TABOADA EN EL Af:JO ' DE 1711 '" . 
(No p~) 

É chamado relicario da abadesa dona Estefanía Taboada porque foi realizado 

en 1711 durante o abadengo desta dona natural de Monterrei, que come

zou o 17 de decembro de 1712 e culminou en 1714. 

Está realizado por un prateiro local, sen punzón. O pé con decoración repu

xada de flores é a parte artísticamente mais destacada, con hastil sinxelo e 

moi est reito con nó liso semiesférico. O cerco do viril decorado con cordón 

AllMlz, (Ourcnsc), mostcl ro de Santa 
Clílííl, Mu o d Arte Sacra 

de prata remata con abrochas, nos extremos, dos que falta un . Non ten 

polo tanto a obra moitas pretensións, senón cumprir coa finalidade de 

perm itir a veneración das re liquias, por ambas as caras. O tamaño do viril é desproporcionado, 

o que provoca que este relicario se pareza a un espello de man. 

No anverso, ent re as reliquias, aparece un gravado con santa Clara, e miudezas que se rotulan 

"Paño del Niño Jesús, Hueso de San Bartolomé, Verdadera túnica y habito de Santa Clara. 

Piedra del Sepulcro de N.Sr. San Lorenzo y Bandera de?". No reverso presenta unha corda e sil

va de san Francisco con labores de tea e bordados de monxas. É dicir, principalmente custodia 

reliquias de causas que tocaron ou estiveron en contacto con Cristo e cos santos que se mencio

nan, part icularmente sería querido polas monxas por conter un recordo da tún ica e hábito de 

santa Clara, a súa fundadora, e isto destácase introducindo no mesmo o gravadiño popular que 

a representa . 

M.A.G.G. 

BIBUOGRAFIA 

GONZÁLEZ GARCIA, M.A., Museo del monasterio de Santo Claro. (A l/ariz), Ourense, 1997. 
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Relicario 

Armesto (?) 

Celanova (?) / Italia (?), século XVIII 
Presenta viril oval con cerco exterior de remate calado con motivos vexetais 
e cabeza de querubín na base e remate en cruz latina, hastil troncocónico e 

nó de xerra con asas que se apoia nun pé oval de perfil convexo liso. Aquí Prata; to rneada, relevada e cicelada 

39. 5 x 15,5 x 20 cm 

Sen marcas 
tería a súa lóxica e proporcionada terminación o relicario e quizais inicial

Cclanova (Ourcnsc), lgrcxa parroquial 
de San Roscndo 

mente así foi, cunha altura de 27 cm. Con posterioridade e con vistas a 
dotalo de máis altura engadíuselle unha traballada base oval de borde liso, 
zona de perfil convexo con decoración gravada de espellos e labores vexe
tais; e outra superior troncocónica con vistosos labores de volutas levando 

na fronte o escudo de Celanova timbrado con coroa marquesa! e un báculo 
e unha espada; remata todo nun carpo convexo con decoración de madei

xas que pechan óvalos, que serve de asento ao relicario en particular. 

Ao carecer de marcas non é posible aclarar as circunstancias da súa creación, que como queda 
dito, pode ser obra de dous momentos diferentes non distanciados cronoloxicamente e enca

drables no século XVIII. A parte superior pode ser foránea, incluso italiana, orixe das reliqu ias 
autenticadas cun selo de lacre de prelado que parece de alá; a base co escudo celanovés 
púidose encargar a un prateiro galega, quizais prateiro Armesto, xa que o estilo deste pé no 

está lonxe doutras obras súas como a cruz procesional do mosteiro de Celanova. 

No anverso do óculo aparecen tres pequenos compartimentos. O superior parece conter un 
Lignum Crucis, disposto como é habitual en forma de cruz de dobre trazo horizontal; os dous 

inferiores están baleiros pola descomposición das reliquias. A parte posterior da teca presenta 
unha pequena bisagra á esquerda para a colocación das reliquias, a través da que se aprecia un 
selo de lacre con escudo no que se identifican, non sen esforzo, entre outros atributos, un som

breiro prelaticio, borlas de dignidade eclesiástica, dúas estrelas e unha flor de lis, que sería do 

prelado que autentificou as reliquias. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

GONZÁLEZ GARCIA, M. A., PEREIRA SOTO, M. A., · El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova: , en 
Porta da Aira, B, Ourense (1997). 
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Parella de relicarios 

Primeira metade do século XVII Trátase dunha parella de relicarios formados por unha peaña triangular que 

non descansa directamente sobre a base, senón que asenta sobre os lombos 

de tres leóns tombados, minuciosamente traballados, utilizando un recurso 

Bronce sobredourado; fund ido e cicelado 

40 x 17,5 x 17,5 cm 

Xunqueira de Ambla (Ourense), 

xcolcxlata de Santa Maria a Real 
de ascendencia francesa presente en diversas praterías castelás dende o 

século XVI. En cada cara do triángulo mostran unha teca oval, flanqueada 

por outras dúas rectangulares, con marco moldurado pecha os cristais que 

permiten ver as reliquias gardadas no seu interior. 

Sobre a base, t res pequenas esferas dan paso ao carpo ou viril que a modo de obelisco, adopta 

forma pi ramidal. Nas súas tres frontes ábrense unha serie de oito óculos ou ventás, de variadas 

formas: oval, amendoadas, etc., con cartelas nas que figura o nome do santo a quen correspon

den as re liquias. Unha das ca ras triangulares conforma a porta, pechada mediante bisagras. 

As pez¡is van rematadas por una esfera, que ofrece tamén unha pequena ventá rectangular 

para re liquias, e corcadas por unha sinxela cruz latina, que falta actualmente nunha delas. 

O in tenso desenvolvemento que adquiriu o culto ás reliquias durante o século XVII, tras o 

Concilio de Trento, motivou a necesidade de innumerables ca ixas de moi variados materia is 

e tipoloxía que as albergaran e dignificaran. En moitos casos e por motivos económicos non 

serían realizadas en materiais nobres, senón noutros metais coma o bronce, o mesmo có caso 

das aquí presentes. 

1 GONZÁLEZ GARCIA, M . A .• "La orfebrería de la ex
colegiata de Xunqueira de Ambra·, Porta do Aira, 

Ourense, 2 (1989), p. 48. 

81BLIOGRAFIA 

Precisamente por tratarse de pezas de bronce, carecen de marcaxe, pero 

pola súa factura pódense clasificar como "obras cultas dentro da sobriedade 

do herreriano que da arquitectura se contaxia a obras, que como neste 

caso, teñen un tratamento arquitectónico"l. 

B.L.R. 

GoNzALEZ GARclA, M . A., "La orfebrería de la ex-colegiata de Xunquei ra de Ambia", Porto do Aira, Ourense, 2 (1989), p. 48. 





Bosquexos de relicario 

Manuel Araújo Costa 

(A Coruña), 1826 

Papel e lapis 

12,9x 19,8 cm 

Son tres bosquexos a lapis, a man alzada, para realizar un relicario que 

servise para gardar o cúbito de san Clemente. Na parte inferior do anverso e 

a superior do reverso o autor escribiu, con pluma e tinta sepia, unha expli-

cación dos diferentes modelos, sinalando o que lle parece máis propio. 

A Coruña, Musco de Arte Sacra da 
Colexla ta ele Santa Maria do Campo 

Aínda que non ternos constancia documental de que a fábrica colexial lle 

encargase o proxecto, este sería presentado polo prateiro aos membros do NQ lnv. S9 
Cabido para que mostrase a súa elección, como fase previa á realización 

da peza. 

O autor lnspfrase para os tres modelos en épocas anteriores, relicarios dos séculas XVI e XVII 

especia lmente, momento no que gozaron de gran difusión tras o Concilio de Trento. 

O prlmelro clebuxo traza unha peza de pé, cadrado ou circular, cun nó de tipo fernandino . Do 

hastll parten clúas palmas que soportan a base da caixa relicario. De planta cadrada, leva en 

cada esquina unha columna, pudendo ser cilíndricas ou planas, como sinala no texto: "levando 

as 4 columnas cilíndricas; e de seren planas formaría un octógono". Remátase cunha orla 

probablemente calada e unha cuberta circular ou cadrada, de tipo cónico, en función da 

base. Unha esfera con dúas palmas anoadas na súa base serviría para concluir a peza. 

O segundo modelo parece inspirarse nos relicarios renacentistas en forma de pirámide truncada 

o triangulares, que gozaron de tanta difusión, aínda que aquí lixeiramente reinterpretados. 

Presenta base circular e un nó fernandino; unha moldura con orla calada serve de apoio á caixa 

acristalada, de tipo piramidal truncado, rematada por dúas palmas entrelazadas cun motivo 

decorativo na súa parte central, posiblemente o floreiro con azucenas, emblema da colexiata. 

No texto o autor sinala que " formará un prisma de descendencia, ou de se querer formará 

unha pirámide truncada ou o que é o mesmo un isóscele". 

O terceiro exemplo amasa un relicario de base cadrada, soportado por catro bólas, sobre o 

que apoia un brazo dereito coa man en actitude bendicinte, e que permitir a visión da reliquia 

a través dun óvalo acristalado. 

O seu autor, o prateiro Costa, móstrase partidario desta última elección, polo feito de que na 

catedral de Lugo se conserva un semellante coa reliquia de san Froilán, patrón da cidade: 

"Según lo poco que entiendo creo fuese el más propio; porque si el Cabildo de Lugo sostiene 

en esta figura igual reliquia de San Froylan Obpo, de igual modo y con mas razón éste Cabildo 

debía poner la reliquia de su santo como aquel". 
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De todas formas eremos que a realización da peza conservada na colexiata actualmente foi a 

mellar, pois aínda que inspirada en modelos de séculas anteriores, polo menos o pé e hastil, 

co nó do momento, achega algo novo, causa que non acorrería por exemplo de elixir o brazo, 

simple recreación anterior. 

Na elección pesou sen dúbida a opinión do señor Aranda, posiblemente un dos cóengos, quen 

tería tamén en canta o custo á hora de elixir un modelo. O prateiro sinala que o nº 1 é sinxelo e 

de pouco custo, e ademais de " figura moderna''. 

Respecto á peza orixinal, e como teremos ocasión de ver no seguinte debuxo do proxecto defi

ni t ivo - apartado " De lonxincuas terras" - só sofre mínimas variacións: un ha orla distinta, máis 

lixei ra, con menos molduración, gañando así a peza en esvelteza . O remate, por outra parte, 

tomouse do primeiro modelo, aínda que, na peza conservada non se chegou a sobredourar. 

X.L.M. 
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Relicario con Agnus Dei 

Celanova, sécu lo XVIII Trátase dun curioso relicario de parede rectangular con expansión semicircu-
Madeira dourada 

61 x 43,5 x B cm 
lar na parte superior que acolle a cabeza dun querubín, todo isto enmarca

C lanova (Ourcnsc), igrexa de parroquial 
de San Roscndo 

do por conveniente moldura; dentro outro marco rectangular acolle diversas 

tecas, centradas todas por unha maior oval con un Agnus Dei. Denominase 

así a unha especie de pasta coa representación do Cordeiro Pascual no 

anverso e outras representacións haxiográficas ou heráldicas no reverso, 

que confeccionaban por tradición os cistercienses da basílica de Santa Croce 

de Roma cos restos da cera dos cirios pascuais das basílicas romanas e dos 

cirios ofrecidos ao papa na festa da Candelaria. Bendicíaos o papa o ano da súa chegada ao 

so lio pontificio e despois cada sete anos. Eran doados ou enviados a santuarios como sinal de 

distinción. O Agnus de Celanova é do Pontificado de Benedito XIII que gobernou a igrexa de 

1724 a 1730. O relica rio forma un vistoso conxunto de estilo barroco, que se podería atribuir 

aos mestres que por estas datas realizan o retablo de san Bieito da igrexa do mosteiro. 

Contén diversos restos, algúns supostos restos óseos inidentificables anatomicamente palas súas 

minimas proporcións, e outros claramente extravagantes. As reliquias están identificadas con 

textos escritos con letras maiúsculas. En torno ao Agnus Dei: "+ SPONSAE: AGNI PRUDENTES 

VIRGINES PAVLO V PAPA M.". Sobre o óvalo central nunha teca circular con outra especie 

de agnus pequeno co "IHS: + AGNUS SEPVLCHRO DE XTO ".Teca circular inferior: 

"+ PASTA DEL CAMPO DO SE CRIO ADAN". Teca circular lado esquerdo:+AU/TO DE SA /VAN DE 
SAAGVN". Teca circular derecha: "+ SAN AVRELIO MARTIR". Ángulo superior esquerdo: "LVGAR 

SAGRADO DONDE XPTOO AYUNO 40 O/AS". Ángulo superior dereito: "DEL LVGAR SAGRADO: 
Q: CTO: SVBIO AL CIELO". Ángulo inferior esquerdo: "+DE SANABONIFACIO MARTIR" . 
Ángulo inferior dereito: "+DE SAN BALENTIN MARTIR". No sector medio superior esquerdo: 

"DE SAN ABVNOIO MARTIR ORA PRO NOBIS". No sector medio superior dereito: "DE SAN 

U/CTOR PAPA I MARTIR ORA PRONOB/S" . No sector medio inferior dereito: "DE SAN YNOX 

MARTIR ORA PRONOB/S" . No sector medio inferior esquerdo: 

"DEL C/MINTERIO SANCTO DE CAL/STO" . 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 
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Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova" , Porto do Airo, 8 (1 997), Ourense. 
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Retablo relicario 

Século XVII 

Madelra dourada e policromada, cristal, 
papel e abelorios 

A peza, realizada en madeira dourada e policromada, organízase a modo de 

pequeno retablo. Presenta unha estrutura sinxela, consta dun carpo rectan-

gular con tres rúas onde se distribúen dez casetóns acristalados de distintos 
60 x 33,3 x 7 cm 

Xunquelra de Ambla (Ourense), 
cxcolexlata de Santa Maria a Real 

tamaños, cadrados e rectangulares, coroado por un ático, no que se abre un 

novo casetón que remata m.in frontón triangular ornado aos lados por dúas 

bólas e cunha corda para colgar. Aos lados do ático advírtese a perda dos 

adornos que o flanqueaban na súa orixe. 

A maioría dos cristais que protexen as reliquias, delimitados por marcos de 

madeira moldurados, est án finamente pintados no seu contorno semellando 

slnxelas estru turas arquitectónicas ou mediante orlas de tema fitomórfico sobre fondos de ouro 

e prata, o que proporciona á obra unha variada e vistosa policromía. 

Cada unha das reliquias leva unha pequena cartela escrita a pluma sobre papel que indica a 

súa pertenza e que son as seguintes: "S. Letancia M.'', "S. Facundo M.'', "S. Valerio", "Delas 

Onzemill Virgines", "De la piedra en que Nra Sra puso los pies", "S. Aquilea y S. Domicio'', 

"S. Victoria v. Y m." , "S. Roman Mr.", "Delas Virgines.'', "S. Justina Virg. Y m.", "S. Poncian m." , 

"S. Marcial Mr.", "S. Basilio Obispo.'', "S. Victoria Mr.'', "S. Salentino Mr.'', "Del habito de 

S. Elmo". 

Responde a un modelo de relicario frecuente durante o século XVII, cunha estrutura de liñas 

puras que ten a súa inspiración, obviamente, en modelos arquitectónicos. 

B.L.R. 
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Retablo caxonada de reliquias 

Corn ielis de Holanda e Mestre Felipe 

Obradoiro compostelán, 1527 

Madelra policromada e dourada 

O retabliño renacentista, conservado no "Cuarto da Torre do Tesauro" 

(Praterías) foi identificado, a través das súas estruturas e distribución orgá

nica, polos Inventarios de 1544, 1546 e 1569; así como a disposición no 

mesmo de "todas las sanctas rreliquias, perlas y cosas que están dentro 314 x 330 x 55 cm 

Santiago de Compostela, Tesouro da 
Catedral 

del sagrario". 

Consta o retablo-relicario, de dous carpos, divididos en rúas e asentado 

sobre predela . Está dividida, esta, en cinco recadros separados por pilastras. 

Os ocos teñen sinais de estar pechados por óleos 

sobre cobre. As pilastras son orixinarias do retablo e 

nos seus refundidos recórtanse, sobre fondos verme

llos, os ouros dos "candelieri" e grilandas. Teñen o 

gusto e delicadeza da época e están decorados cos 

mesmos temas das partes altas do retablo: vexetais e 

de símbolos xacobeos. 

O primeiro carpo, ou "orden de abaxo" fórmano a 

"capilla de la Santa Cabei;a" ao centro, flanqueada 

por dúas "capillas" ou fornelas, a cada lado. O refun

dido fuste das pilastras órlase con finos relevos en 

candelieri, con símbolos militares santiaguistas, xerros 

de froitas e cabezas caprinas, de gran beleza e delica

deza . 

Os capiteis son os clásicos compostos renacentistas 

de distintas formas, dentro dunha unidade, e lucindo 

cabeciñas aladas de anxos ou, simplemente, distintas 

formas vexetais en combinación coas volutas. Ás pilas-

tra acaróanse columnas en balaústre con adorno vexe

tal, sobre as que cabalgan os arcos de medio punto das fornelas, de cuxas claves penduraban 

variadas composicións de grilandas. As súas pendentes decóranse con rosáceas sobre fondos 

azul cobalto. 

O segundo carpo, ou " segunda arde das capelas", sepárase da "orden baxo" mediante unha 

forte corn ixa con miúda decoración de ovas e retalle de follas. Fórmao unha alta e única fornela 

central, que ocupa toda a altura deste segundo carpo (dobre có inferior), da que se di que é "la 
capilla de medio del Sagrario, sobre la dicha Sancta Cabei;a ... ". De planta poligonal, culmina en 
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vieira, de tons verdosos e auras. Débese recordar que tivo "caxonamiento de plata a manera de 
custodia", segundo se recolle no Inventario de 7 544. A ambos os lados, está flanqueada por 

un dobre par de fornelas superpostas de quen dan canta as descricións documentais desta "arde 

de arriba". A separación entre elas faise cun simple listel. Estas fornelas conservan a ornamenta

ción das grilandas, colgantes de mascaróns, dándonos a coñecer como foron as das fornelas 

do primeiro carpo, cuxos restos de mascaróns así o deixan ver. Este concepto organizativo de 

"dous ocas nun" queda subliñado palas pilastras únicas que percorren esta "arde de arriba" 

en toda a altura. 

O repertorio decorativo das pilastras cambia neste segundo carpo, que de ser de candelabro 

quedaría desproporcionado para tal altura . Polo que é substituído por finas grilandas formadas 

por cintas, cabezas de anxos e de monstros; por graciosa flora, de feixes de follas e flores; 

ao que se engaden motivos xacobeos: da peregrinación, como vieiras, bordóns e zurróns; 

do "defensor das cen doncelas", con espadas, helmos e armaduras; e da "Tumba apostólica", 

coa simbólica arca e estrelas. 

Os capi teis fanse máis simples, de formas vexetais, sobre os que monta o amplo e sobresaínte 

enta boado. As cartelas laterais do friso most ran a data de 1540, que debe ser o da súa 

pollcromra. 

O retablo- relicario est~ ben proporcionado nas súas diversas estruturas, dunha delicada labra, 

iluminada por unha policromía de vermellos e azul cobalto, sobre os que resaltan os auras cos 

miúdos relevos dourados. 

O retabliño está privado do remate que debeu ter. Pódese pensar nun frontis, flanqueado por 

aletóns en "ese", para acoller na súa fornela unha pintura ou unha talla do Calvario. 

Esta singular obra é, sen dúbida, a caxonada-relicario, cuxas trazas son adxudicadas a Cornielles 

de Holanda e a súa labra ao entallador Mestre Felipe. 

A restauración da caxonada-relicario, dos Mestres Cornielles e Felipe e a reposición no seu an

tigo lugar, o arco do Mestre Álaba, no Tesauro, supón a recuperación dunha excelente obra rena

centista que vai encaixar perfectamente co estilo e proporcións modulares da arquitectura deste 

espazo, que en boa parte adquirirá o seu antigo natural estético. 

A.B.I. 
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Busto relicario de Santiago Alfeo 

A Caput Argénteum ou busto-relicario de Santiago o Menor é a máis famo

sa das reliquias do tesauro catedralicio, e ha de ser distinguido de Santiago 

o Maior, cuxo carpo santo xace na cripta apostólica, baixo a capela maior 

do santuario xacobeo. 

Santiago, filio de Alfeo e da nobre María, irmá da Nai de Xesús, ocupa nas 

listas evanxélicas o noveno lugar, encabezando o terceiro grupo do Colexio 

Apostólico, formado polos parentes de Cristo, con Xudas Tadeu e Simón . 

O evanxelista Marcos dálle o apelativo de "o Menor" -Minar: o máis novo, o 

máis pequeno-, en contraposición a Santiago o "Maior" -o de máis idade, o 

máis alto, o que ocupa un lugar preeminente entre os discípulos de Xesús-, 

filio de Zebedeo e irmán de Xoán . Pero tamén 

representa o grupo dos homes de terra: os 

labradores. Alfeo e Tadeu deixaron dúas car

tas impregnadas da fragrancia do campo. 

Morto Santiago o Maior en Xerusalén, no 

ano 441), a Alfeo chámanlle Santiago, xa sen 

apelativos, aparecendo como un dos perso

naxes relevantes do Novo Testamento : 
"columna da lgrexa", noméao san Paulo, 

rexentando a igrexa da Cidade Santa: "pri

meiro bispo de Xerusalén", e ocupando "o 

pasto máis importante da lgrexa Apostólica". 

Pala súa actitude conservadora, de celo 

extraordinario polo Antigo Testamento e 

fiel cumpridor da lei, mereceu o respecto do 

pobo xudeu e o alcume de Xusto. Nas rela

cións de Santiago e Paulo non se pode pasar 

por alto unha certa tensión de legalidades 

entre xudeucristiáns e paganocristiáns. Por 

consello de Santiago, Paulo vai cumprir un voto no templo de Xerusalén, 

polo que foi apresado e levado a Roma. Pero Paulo vai sinalar tamén o 

destino de Alfeo. Cando os xudeus se viran defraudados pala apelación 

do Apóstolo das xentes ao César, volven contra Santiago. Paulo vai ao 

martirio por Santiago; e Santiago vai ao martirio por Paulo. 

Rodrigo Eáns (?) 

Obradoiro compostelán, 1332 

Ouro, prata sobredourada, esmaltes e 
xemas 

74 x 51 x 30 cm 

Santiago de Compostela, capela de 
Reliquias-Tesauro da Catedral 

1 Feítos dos Apóstolos, 12 
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O martirio de Santiago o Menor está recollido en dúas fontes historiográficas da antigüidade: a 

do xudeu Flavio Xosefo e a do cristián Hegesipo. Sentenciado a marte, foi a pedrada no 61 /62, 
con 92 anos de idade. Hegesipo amplía esta obxectiva narración: guíndano dende o alto do 

templo, lapídano e remátano con maza de bataneiro que lle estraga o cranio2. 

O seu carpo foi sepultado preto do templo, segundo Hegesipo, que viu aínda a súa estela fune

raria : "a súa columna" . A tradición recolle un ha dispersión dos seus restos. Xustino (565-578) 
constrúelle unha igrexa en Constantinopla; no mesmo século VI levántase un templo en Roma, 

degli Apóstoli, dedicado a Santiago o Menor e a Filipe. En Xerusalén tamén se levanta outro 

templo sobre o "Sepu lcro de Santiago" . 

Segundo a documentación compostelá, entre as doazóns rexias á basílica xacobea, a través dos 

séculas, destaca o regalo da Santa Cabeza de Santiago o Menor, que a raíña dona Urraca fai a 

Xelmírez, 1116/1117. A reliquia trouxéraa de Palestina o arcebispo de Braga -Portugal-, don 

Maurio Burdino, senda bispo de Coimbra . A súa presenza en Terra Santa está ligada á Cruzada, 

na que participaba Henrique de Borgoña, esposo de Tareixa, condes de Lusitania e fundadores 

do reino de Portucale. O ant igo monxe de Limoges (Francia), enigmático e intrigante personaxe 

que trepa arredor de Xelmírez - cóengo de Compostela co usufruto de Braga e Cómela 

(Portugal)- , busca engrandecer a sé conimbrense coa reliquia de Santiago Alfeo, contrapoñén

doa ao cul to xacobeo compostelán, e fabulando que era a cabeza de Santiago o Maior, o que 

chega a crear unha situación dubidosa na mesma Compostela . En 1118, don Mauricio está en 

Roma, posta como anticipaba por Henrique V de Alemaña, en contraposición a Xelasio 11 

(ca rd ea l Juan Caetani), e deposto en 1119 por Cal ixto 11 (Guido de Vienne do Delfinado, tío 

de don Ramón de Borgoña, e esposo de dona Urraca, e condes de Galicia), dous papas ligados 

por lazos de amizade con don Diego Xelmírez. 

Dúas son as fontes compostelás que recollen a subtracción (entre 1104 e 1108) e traslado da 

reliquia a Hispania. Dende Xerusalén pasa ao priorado cluniacense de San Zoilo de Carrión, 

da que se apodera a raíña e lévaa a Santo Isidoro de León . A reliquia serve de sortilexio para 

establecer as paces co seu filio, o príncipe Afonso e co bispo compostelán. Posteriormente don 

Diego tráeo a Santiago, segundo a Historia Compostelana. 

A outra fonte é a Leyenda pulchra de traslatione capitis Sancti lacobi (Tomo de privilexios. A.C.S. 

Redactada a finais do século XIII, suaviza e adorna a dura descrición de La Compostelana. 

Os autores de La Compostelana narran o entusiasmo con que esta urbe recibe a "Sacra Reliquia", 

saíndo a esperala ao Monte do Gozo, dende onde Xelmírez vén, descalzo, traéndoa en procesión. 

Dende ese momento a reliquia vai recibir un especial culto en Compostela, depositada na 

" caixa de prata", na que fara traída dende Xerusalén, no Tesauro da basílica xacobea, cuxa 

2 Ao res pecto é interesa ntl5imo o estud io e 

informa do Doutor don Fernando Serrulla Rech, 

"Estudio antropológico del c r~neo de Sant iago 

AIFeo", decembro, 199 1. Inédito. Arqu ivo Con

sello de F~ brica da Catedral de Santiago. 

importancia queda resaltada na toma de xuramentos, recepción de perso

naxes, arcebispo, príncipes e reis, e nas famosas procesións da catedral nos 

días máis solemnes, chegando ata os nasos tempos. Unha nota marxinal do 

Libro 111 do Códex Calixtinus, do século XIV, fai alusión ao enriquecemento 

desta liturxia itinerante compostelá, coa presenza do relicario de Santiago 
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Alfeo (do que se fala a seguir) e do Botafumeiro, aínda que o uso deste pode remontarse ao 
século XII. 

O Tesauro - nas súas distintas localizacións- convértese nun dos "Honores Ecclesiae Compos
tellanae"; onde os peregrinos acoden para visitar a Santa Cabeza. 

A importancia desta presenza memorial de Santiago Alfeo levou a dedicarlle un singular lugar 
de culto na basílica: a cripta do Pórtico da Gloria. Na portada do nártice gótico está a efixie do 
Santiago Alfeo, que recibe aos peregrinos, coma no Pórtico o fai Santiago Boanerges. É unha 
estatua relacionada artísticamente co Cristo de Praterías e os xacentes do Panteón de Reís, do 
primeiro terzo do século XIII. É significativo que a planta da cripta sexa unha reprodución, en 
maqueta, da cabeceira da basílica, que garda o mausoleo apostólico. 

O relevante culto da Santa Cabeza ía quedar reflectido de modo especial no relicario: o caput 
argénteum. Freí Berenguel de Landoira, arcebispo de Santiago dende 1317, renova a súa vene
ración, defin indo o oficio do tesoureiro, que con capeláns custodiará a sagrada reliquia e aten
derá, dla e noite, a chegada dos peregrinos. Para ennobrecela encarga o busto-relicario, que 
leva persoalmente na procesión do Nadal de 1322. 

De prata repuxada e sobredourada, o caput argénteum é o máis famoso dos relicarios da vasta 
colección do Tesauro compostelán. O seu rostro esmaltado, en vivo cromatismo, enmárcase con 
cabeleira e barba douradas, de guedellas rizas e rítmico bigote, que recorda nos seus detalles o 
Santiago parisiense Coquatrix, de comezos do século XIV. Revístese de pontifical con túnica e 
capa pluvial, cun repuxado de cardinas e vieiras de boa calidade e refulxente dourado. A bela 
peza vai ser enriquecida ao longo dos séculas con pedrería e diversidade de xoias. 

Don Juan García Manrique, destacado como un dos máis eminentes arcebispos da sé composte
lá (1383-1388), manifesta, dende o primeiro momento, gran entusiasmo pala reliquia, redactan
do uns estatutos para o culto da mesma: tres lámpadas e tres velas "ardeant coram armario", 
"coram dicto cápite in quo est caput apástoli /acobi Alphei", "in sacrario maiori dicti Thesauri'', 
e así o procuren os prelados futuros. Tamén se acorda que no sucesivo non se saque a Santa 
Cabeza do Tesauro, a no ser nas procesións mitradas. 

Por dúas veces, en 1388 e 1396, faise referencia e descríbense os trinta aneis de curo e prata 
con pedras preciosas e un camafeo, ademais dunha "pedro blanca feita en maneira de concha" 
da magnífica colección que o humanista arcebispo manda gardar no Tesauro claustral, e identi
ficadas por Filgueira Valverde e Blanco Freijeiro. Desposuído García Manrique da sé por Pedro 
Enríquez de Trastámara e exiliado en Portugal (1416), regala ao Cabido para que os usen 
Npelas manieras et condi<;oes que as do dito señor arcibispo Receberan". A serie glíptica, entre 
a que se identifican dous camafeos helenísticos e cinco entalles romanos, foi engastada no 
busto-relicario de Santiago o Menor, como recordo da fausta ornamentación das vestimentas 
rexias, cuxas descricións se recollen en documentos composteláns, entre elas a da coroación do 
contemporáneo Afonso XI. A vieira de cristal de rocha coa cruz santiaguista en esmaltes grana
tes lévaa no peito. 



A finais do século XVI ou comezos do XVII, durante a prelatura de don Maximiliano de Austria 

(?), engádense novas pedras, algunhas de gran tamaño e a lupa que pendura nas súas costas, 

ao tempo que se fai o pedestal da estatua e o dosel procesional sobre catro columnas, hoxe 

rematado por un Santiago de Clavijo, do ourive neoclásico Noboa. Despois do Incendio da 

Capela de Reliquias, de 1921, engadíronse novas pedras. 

Tres xoias veñen no medievo enriquecer o caput argénteum. O brazalete de ouro de Suero 

Quiñones, o do "Passo Honroso del Órbigo", que desafiara en singular xusta a todo cabaleiro 

que con el quixese baterse na Ponte do Río Órbigo (León). Era o Ano Santo de 1434, e, rotas 

166 lanzas, á fin foi ferido e curado no Hospital de peregrinos de Órbigo; "E desque allí(. .. ) 
fuese en romería derecho a Compostela, al Aposto/ Santiago". Onde debeu deixar o brazalete 

como ofrenda, na cal reza unha inscrición: 

"Certes. ie. di. que. ie.suy.sa ns. ventura/si. a. vous. non. playst. avoyr. mesura. [ cert]es. ie. die. que. ie. suy. s 
ans.ventura.cy.6 vous.non.playst.avoy[r].mesu[r)a". 

No brazalete vai prendida unha xoia, decorada con perlas e unha rosa de Francia. De escola 

parisiense, cara a 1390, pode ser un regalo dun dos cristianísimos monarcas de Francia. 

Singular peza é a auréola que cingue a Santa Cabeza. De prata sobredourada, está formada por 

tres cintas pregadas, unidas por ondeantes cintos coas súas fibelas. Sitúase no século XV e 

pódese considerar unha ofrenda gremial dos cintureiros composteláns. Fíxase á cabeza mediante 

unha pedra oval, multifacetada, de cristal de rocha e unha vieira tallada en cristal azulado, que 

podería ser un regalo do gremio dos concheiros. 

A peza ten consigo outro valor histórico máis: o "tesouriño" da Santa Cabeza, formado por unha 

colección de moedas atopadas no interior e depositadas alí a través da mira de acceso da reli

quia, pechada con artística reixa, a finais do século XV. As moedas son un expoñente da peregri

nación a Compostela na ldade Media, e da veneración na que se tivo a reliquia de Santiago 

Alfeo, con diñeiros de Carlos 11 de Navarra, de Afonso XI e de Fernando IV de Castela-León, 

de Eduardo 111 de Inglaterra, de Tours e unha moeda nórdica, do contorno do Báltico. 

O arcebispo don Alonso IV de Fonseca crea en Compostela (Bula pontificia de Clemente VII, 

de 1525), no solar familiar dos Ulloa, o colexio, ampliación do Estudio de Marzoa. Dedica este 

Colexio de Fonseca á memoria do Apóstolo Santiago Alfeo, o Menor, a quen une o colexio de 

San Xerome para pobres, no hospital vello xelmirán, dependente de aquel. Mentres que o cole

xio do Arcebispo, en Salamanca, dedícanllo a Santiago Boanerges, o apóstolo Maior. 

A.B.I. 171 
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Ao longo do século X detéctase a relación dos obradoiros de Oviedo, León 

e Compostela coa arte xermánica da nacente Europa, como culminación do 

proceso cultural comezado na Corte de Carlomagno. Os reinos cristiáns 

do Norte hispano están insertos neste gran movemento. 

Os reis de León, don Fernando 1 -1038-1065- e dona Sancha, promotores 

das belas artes acoden con frecuencia a Compostela, segundo testemuñan 

a Historia Silense e o Tambo A da Catedral compostelá, "adornando con 
diversos dones la Iglesia del bienaven-
turado Sant-Jago", adquirindo especial 

solemnidade a visita de 1065. 

É o momento da chegada a León das 

reliquias de santo Isidoro, para quen se 

fai a arca-relicario. O seu bispo, Don 

Paio, de orixe compostelá, manda facer 

tres importantes cruces, cada unha con 

Lignum Crucis. En Santiago gárdase a 

"Cruz dos roleos" que acubilla no seu 

interior un Lignum Crucis. Seguramente 

fai alusión a ela o Inventario de 1426: 
"pequeña (cruz) en que está lyno domi
ni, cuberta de follas douro (. .. ), guarda
da en una caixa de madeira". 

A cruz está feíta de láminas de prata 

sobredourada, sobre alma de madeira. 

É unha cruz patada, con escotadura e 

media cana nos extremos e resalte no 

nó, cruz latina, co brazo vertical lixeira

mente máis longo e barra para peaña ou 

para empuñadura procesional, recordán

donos o que se dixo sobre a cruz epi

gráfica da lauda de Teodomiro. O 

repuxado esténdese a toda a súa super

ficie, con certa falta de dominio da 

técnica, pero ofrecendo toda a forza 

Cruz dos roleos 

Segunda metade do século XI 

Prata, batida, cicelada e sobredourada e 
madeira 

15,5x12x1,5 cm 

Santiago de Compostela, Tesauro da 
Catedral 
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expresiva e graza dun momento orixinal. Todo o perímetro está siluetado cunha liña de perlas, 

creando nos extremos máis anchos unha composición en torno a un nó oval. A forma da cruz e 

esta ornamentación dan unha primeira impresión de gusto prerrománico, pero na que desapare

ceu totalmente a decoración preciosista de pedrería e filigrana, substituidas por un sobrio repu

xado, pero herdeiro do mesmo gusto. Non obstante, esta profusa ornamentación, que cobre as 

dúas caras, ten xa unha sensibilidade románica . Fórmana volutas en "S", para terminar nos 

extremos en follas trilobuladas, estilizadas, que non carecen dunha atraente beleza. No anverso, 

o nó está cuberto por unha lámina de época posterior, cunha basta imitación, pudendo ser un 

arranxo para substituir o portelo para a veneración do Lignum Crucis. 

A decoración desta cruz compostelá mostra unha gran semellanza coa abundante vexetación de 

volu tas e palmetas da Arca da Cámara Santa de Oviedo, tendo unha relación coa ourivería rena

na do século XI. Existe unha sintonía formal e estética coa arte dos cimacios do Mestre Bernardo 

"o Vello", que están no deambulatorio da Catedral de Santiago: capelas do Salvador, San Pedro 

e San Xoán (107S). Tamén ten esta cruz unha relación formal coa arte do sueste francés, dentro 

dunha t ransición do Prerrománico ao Románico na segunda metade do século XI. En último ter

mo, a "Cruz dos roleos" queda inserida na ourivería da Renania alemá do século XI, con cuxos 

modelos se re laciona. 

A.B.I. 
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Don Lope de Mendoza, de longo pontificado (1399-1445), soubo ser un 

home do seu tempo e na encrucillada da Baixa ldade Media participou na 

evolución cultural e artística anunciadora da modernidade. Mecenas e pro

tector das letras, con "Flores Sacrae Scripturae" e "Rosarius de Virtutibus et 
Viciis"; e das artes, coa protección dos ourives composteláns e os seus gre

mios e a reconstrución dos seus obradoiros no "Portal dos Orives" (Orífices: 

hoxe Praterías), aumentando a nómina con artistas estranxeiros, cunha pre

senza numerosa de ourives, como Francesco Marino, que chega a 

Compostela no séquito do arcebispo; ou coa construción do ciborio e a 

excelente capela-sepulcro da Nosa Señora do Perdón, na catedral compos-

telá, ademais das igrexas de Muros e Noia (A Coruña). 

San Pedro apóstolo 

Obradoiro Compostelán, primeiro terzo do 
século XV 

Prata sobredourada 

62 x 26 x 15 cm 

lnscricións: " /n nomine Domini 
/esu-Christi et Beatae Virginis Mariae· 
e "t San Pedro" 

Santiago de Compostela, capela de 
Reliquias-Tesauro da Catedra l 

Non faltou, en Compostela, un nivel cultural e artístico acorde coa sensibilidade andaluza de 

don Lope. Testestemuño da súa magnificencia é a copiosa colección de imaxes do seu oratorio, 

figuras de brillos refulxentes, pedrería e esmaltes, moi acorde coa época. 

Do espolio do arcebispo, adquire o Cabido, do seu sucesor, don Álvaro de lsorna, en 1448, a 

colección de todas estas pezas, "esmaltadas et ben labrradas", "para solemnizar et ornar a dita 
sua Iglesia et para o altar mayor do dita Santo Apóstolo". 

Os inventarios catedralicios recollen a espléndida colección de trece imaxes: unha cruz "moi ben 

obrada" ; dous anxos con candeeiro; santa María Madalena, santo Antón de Padua, santo André 

Apóstolo, san Xoán Bautista, san Domingos de Guzmán e san Pedro, san Paulo e san Francisco 

de Asís; e san Xoán Bautista e santa Catarina, que foron encargadas a distintos obradoiros com

posteláns, por pares, segundo as que se conservan. As de san Pedro e san Xoán Bautista e, 

seguramente, a desaparecida de san Paulo, xunto coa figura da virxe da Azucena, son do mesmo 

obradoiro. 

A estatua de san Pedro recóllese, por primeira vez, no Inventario de 1527: "/tem una imagen de 
sant pedro, con sus //abes en una mano, y en la otra un libro, y su diadiema en la cabe<;a, y al 
pie un escudo con las armas del ari;obispo don lope, todo dorado desmalte". 

Na peaña a inscrición "In nómine Domini lesu-Christi et Beatae Virginis Mariae", invocación que 

non ten correspondencia coa devoción ao Príncipe dos Apóstolos, polo que se pode pensar nun 

cambio pola da virxe da Azucena. 

Caracteres definidores de san Pedro son: a túnica de amplo escote redondeado e cuxos prega

mentos caen sobre os descalzos pés en pregues en espiral, deixando esbozadas as formas do 

corpo; o manto, que cae dende os ombros e se recolle sobre os brazos dobrados, coas chaves e 
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o libro, para cruzar en pregados curvos, formando unha grande onda para caer nos seus extre

mos cara aos lados. Órlanse as vestiduras con incisións no colo e agrupacións de circuliños, 

formando flores. Este tratamento é semellante ao da señora, aínda que menos rico . 

O seu rostro, de pómulos redondeados, nariz aquilino, ollas pequenos e barba e cabeleira 

crechas, busca reflectir os trazos do personaxe. As carnacións fanse en esmalte frío, de frescas 

e vivas cores, caracteres comúns ás outras imaxes do mesmo obradoiro. 

A diadema fórmaa unha lámina maciza na que se realiza unha complexa ornamentación. Consti

túena catre círculos concéntricos descompostos en vasos radiais alternantes, terminando en 

flores e bólas, que festonan o perímetro. Leva a inscrición " tSan Pedro" . O liso reverso decórase 

con grandes follas de carballo con puncións gravadas. 

A.B.I. 
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San Xoán Bautista 

Obradoiro compostelán, primeiro terzo 
o século XV 

Outra das imaxes conservada das trece do oratorio de don Lope de Mendoza 

é a figuriña de san Xoán Bautista, recollida no Inventario de 1527: "Vna 
imagen de Sant lohan Baptista, con su cordero, y vn pendón et cruzil/a a 56 x 14 x 11 cm 

Prata sobredourada 

lnscrlclón: "SontlohanBaptlsta" 
la mano exqueirda, y tiene su diadema, y todo el dorado, y está sobre su pi
lar, y con un escudete de armas de Luna" 

Santiago de Compostela, capela 
de Reliqulas-Tcsouro da Catedral A figuriña, dentro do concepto xeral do grupo, ten uns distintivos indivi

dualizados que a caracterizan: sobre a peaña da mesma tipoloxía, mostra un 

ritmo de movemento, adiantando a perna esquerda, que dobra, inclinando 

lixeiramente o corpo cara diante, mentres que dobra os brazos tamén cara 

cllante; coa dereita sostén o Libro dos Sete Se/os, co cordeiro degolado (faltando o pendón et 
cruzilla" ) slnalanclo co índice ao cordeiro . 

Fermosa é a composición e realización das vestiduras, con túnica de pel, con longas mangas e 

escote amplo, deixando ver unha boa anatomía. Dende ambos ombros, o manto dobra sobre o 

peito, colgando sobre os brazos. De dereita a esquerda prégase, formando unha grande onda, 

mentres que de esquerda a dereita derrámase sobre o xeonllo dobrado; os extremos do manto 

caen a ambos os lados en feixe de pregues, cos seus brillos refulxentes e as súas delicadas 

caídas, o que dá un aspecto sedoso, de espléndidos contrastes, o mesmo que a virxe da 

Azucena e san Pedro. 

O rostro, moi expresivo, encádrase con ampla melena ondulada e cos caracteres de prognatismo, 

pequenos olios saltóns e labios apertados, fixa a súa vista no espectador, co que dialoga, sobre 

o cordeiro degolado, que é Cristo, que "quitou o pecado do mundo" . 

A diadema é a orixinal, cunha gran lámina maciza con decoración vexetal, cinguida á cabeza, 

da que irradian raios, sobre o disco, alternando coa inscrición SAN IOHAN BAPTISTA. 

A.8.1. 
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Santo André apóstolo 

Francesco Marino(¿?) Esta figura aparece recensionada no Inventario de 1527: "Vna imagen de 

Sancto Andrés, de plata, todo dorado; en Ja mano derecha vna aspa, y en 

Ja otra vn libro abierto, y su diadema y al pie su escudo con las armas del 

arzobispo de Luna, todo dorado". 

Obradoi ro compostelán, primei ro terzo do 
século XV 

62 x 26 x 15 cm 

Prata sobredourada e esmalte en frío 

Santiago de Compostela. Capela de 
Rellqulas-Tcsouro da Catedral 

A imaxe pertenceu ao Oratorio de don Lope, a quen chama "arcebispo de 

Lúa" polo abalo do seu escudo. Forma parte dun terceiro grupo de imaxes, 

dun obradoiro compostelán, xunto coa imaxe de Santiago Peregrino do 

BIBLIOGRAFIA 

arcebispo don Álvaro de lsorna, cuxa autoría, ademais duns caracteres 

ita lianos, está autenticada polo punzón "FM" . Nos dous casos se busca a monumentalidade e 

unha especial ca lidade estética, moi clásica. O Santiago está moi marcado pola liña de segui

mento do Coquatrix; non así o santo André que, aínda que carente de punzón, pode representar 

mellor ao art ista. 

A imaxe de santo André, de canon alongado, de finos pregados, tendentes á verticalidade, que 

contrasta co acentuado naturalismo do rostro, que parece un coidado retrato naturalista, dun 

rostro intelixente, con ampla fronte, pómulos saíntes, encadrado por unha melena de amplas 

ondas; suavizado cunha mirada tenra a través dos seus grandes olios e un sorriso nos seus 

labios, expresión da exquisita espiritualidade que mostra a gran calidade do artista. 

Aínda que a peaña de santo André é menos enfática cá de Santiago, os motivos ornamentais 

son idénticos. Un primeiro corpo decórase con rosáceas, do que arrincan pináculos nas arestas 

do hexágono do segundo corpo, que se ornamenta con rosetóns flamíxeros, calados, como no 

Santiago de don Álvaro de lsorna. Á fronte leva o escudo de don Lope, do que desapareceron 

os esmaltes, que, con seguridade, serían de tradición italiana, como o é o escudo do de !sorna. 

Conserva a diadema orixinal; cingue á cabeza unha franxa encurvada con cabuchóns de esmalte 

azul transparente. Da franxa arrincan, en abano, alternando bandas cos mesmos cabuchóns que 

alternan cunhas arquitecturas de ventanais en dous corpos, culminando en 

rosetón flamíxero de fondos esmaltados dos mesmos azuis e unha grilanda 

BARRAL IGLESIAS, A., "El Tesoro y el Museo·. La 
Catedral de Santiago de Compostela, A Lara
cha, 1993; IDEM, "La orfebreria sagrada en la 
Compostela Medieval! Las donaciones y la 
devociOn a Santiago en los siglos IX-XV-, Pro

terTa e Acibeche en Santiago de Campaste/a, 
Santiago, 1998; loEM, ·san Andrés ApOstol" , 
Galicia Na Tempo, Sant iago, 1991; BARRAL IGLE
SIAS, A., · san Andrés ApOstol", Go/oecio Fulget, 
Sant iago, l 99S. 

de rosas de remate, cos botóns no mesmo esmalte. 

No reverso, a lámina lisa queda festonada no seu perímetro e abertos os 

ventanais do anverso, entre os que se intercala a advocación da imaxe: 

S. ANDRÉS. Todo o fondo, de forma radial e alternante énchese con follas 

lobuladas. 

A.8.1. 
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Arqueta relicario de san Xulián 

VS. López 

Sevi lla, finais do século XV 

Prata; fundida, repuxada e cicelada 

14 x 13 x 9 cm 

Punzóns do ourlve e de localidade 

Pé do relicario: 

Bartolomé de la Iglesia 

Compostela, mediados do século XVII 

Pra ta; fund ida e clcclada 

11 x 7 cm 

PunzOn do ouriv , locolldodc e íicl 
e ntro t 

S ntiogo d Compostela, Copelo dos 
Rollqulos·Tcsouro do Cotcdro l 

Guerra Campos, ofrece dúbidas sobre a identificación da reliquia cando no 

seu catálogo di : "39. Reliquia de un Santo Mártir. El relicario (arqueta gótica 

sobre pie del siglo XVII) contuvo, hasta 1921, reliquias de San Julián"; e, 
non obstante, en "36. Reliquias de San Julián y Santa Lucía. Relicario de 

plata (siglo XV/11)". Cando se perde a reliquia, nº 36, no incendio de 1921, 

non se explica que non fose substituida pala número 39, e descoñécese, 

actualmente, a procedencia desta reliquia e como chega a Compostela . 

O relicario, no seu estado actual, consta de dúas partes, moi distantes no 

tempo e moi distintas estilisticamente. É unha pequena arqueta primorosa

mente traballada. Nas súas catro caras ábrense ventás acristaladas para a 

visión e veneración da reliquia . No seu contorno, o bordo con cordón peri

metral dos ocas e unha franxa de volutas, con silvas e rosáceas. Nas esqui

nas, estilizados arbotantes con pináculos que o percorren en toda a súa 

lonxi tude. No seu arrinque prolóngase cara abaixo en "C" que termina en 

flor trilobulada, que deberon facer de pés da arqueta. A tapa festónase cun 

remate de arcos con feixes de follas. A tapa álzase a catro augas con aresta 

nervada con ganchos. Os seus lenzos decóranse con tres follas enlazadas en 

rítmica espiral. Culmina cunha composición de molduras que sosteñen un 

frontón, capsulado con rítmicas follas con cadencia de papo de pamba. Remataríase cunh.a 
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cruz, da que está privada. 

O repuxado ten forza, chegando a un alto relevo nas follas da tapa. Ao contrario ca no fondo 

da arqueta, unhas franxas lisas en diagonal en lazan os seus lenzos triangulares con rítmicas 

composicións de cardinas estilizadas. 

Á preciosista arqueta-relicario do sevillano VS. López, engádeselle, a finais do século XVII, un 

pé, cuxas formas nos recordan os fustes dos cálices da época, coa landra e os feixes de moldu

ras. O seu autor, Bartolomé de la Iglesia, era moi apreciado na súa época en Compostela, como 

o demostra o feito de que foi nomeado "marcador" polo Concello, en 1642, un importante e 

valorado cargo. Aparece o seu punzón persoal, Iglesia, e o da localidade, a 

vieira, unidos mediante a marca do "fiel contraste". É curiosa a coincidencia 

GUERRA CAMPOS, J ., Relicario de la s. A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 
1960; LOPEZ FERREIRO, A., Historio de /o S.A.M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, t. IX, San
tiago, 1907; PEREZ COSTANTI, P. , Diccionario de 
artis tas que florecieron en Ga/icio en /os sig los 
XVI y XVII, Santiago, 1930. 

de que este prateiro fixera, tamén, a restauración da extraordinaria cruz 

procesional gótica da igrexa de San Félix de Solobio en Santiago de 

Compostela. 

A.B.I. 
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Relicario do brazo de san Cristovo 

Juan de Arfe 

Obradoiro va lisoletano, 1573 

Prata sobredourada; labrada e gravada 

É unha reliquia procedente da catedral de Colonia (Alemaña), regalo, xunto 

con outras pezas, como os relicarios de santa Florina e santa Paulina, do 

seu arcebispo a don Gaspar de Ábalos, que acompañou a Carlos V en 1543. 

72.5 x 35 x 35 cm 

Santiago de Compostela, Capela 
das Rellqulas-Tcsouro 

No Recuento en el Sagrario nuevo, de 6 de agosto de 1546, a reliquia está 

xa depositada no novo Tesauro: "una caña del brazo de San Xpobal mártir, 
quebrado en tres partes, enbuelta en un cendal: ase de engastar y ponerse 
en otra parte". 

Na Visita del Arzobispo Juan de Liermo, en 1582, o relicario está, xa, feito: 

"ltem se halló vn Bra~o de plata, dorado, con su peana grande, dorada, dentro del qua/ está 
n medio bra~o, o hueso, del Bienaventurado Mártyr Señor Cristóval. Pesa con su reliquia Veynte 
y dos Marcos y medio" . Guerra Campos sinala que o "relicario de plata (faino) por Juan de 
Arfe (1 S73)" . 

Esta obra cadra coa realización do pedestal da custodia procesional que o Capítulo compostelán 

encarga a seu pai, Antonio de Arfe, en 1573. É, polo tanto, un encargo ao obradoiro dos Arfe, 

que realiza o terceiro da dinastía, que encabeza a ourivería de España durante todo o século XVI. 

Consta de dúas pezas. O propio relicario é un brazo enfesto e enfundado con manga fruncida, 

decorada con grandes follas esquemáticas gravadas e fondo con efecto de brocado de picado 

fino, en contraposición co puño ríxido que enmarca a man orante elevada en actitude impetran

te . É unha man realista, ben realizada, na que se cicelan os tendóns e os cotelos dos dedos. 

A base é triangular, con moldura de papo, inverso e con gravacións de rítmicas follas. 

A.B.I. 
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A Nosa Señora da Azucena 

Obradoiro compostelán, primeiro terzo 
do século XV 

En reconto de 1426 recóllese a imaxe, coa recensión seguinte: 

"Primeramente hua omajen de sta. maría con seu fil/o et con seu lirio ana 
man, et con hua coroa de plata et aljofre, todo dourado .. . ", aínda nos Prata sobredourada e na súa cor, esmalte 

e xemas 

76 x 27 cm 

PunzOn: R. Martlnez 

"almarios" vellos da Torre do Tesauro medieval. Mentres que, en 1527, a 

descrición é máis detallada: "Vna imagen de una señora, que suelen sacar 

lnscrlclOn: "L/gnllm Dominl est intlls" 

Sant iago de Compostela, Capela de 
R llqu las·Tesouro da Catedral 

en las procesiones, toda dorada, con su hijo en Ja mano siniextra, y encima 
del niño, en su caber;a (do nena) una corona dorada con tres piedras de 
vidrio verde, en derredor engastonadas; y en Ja otra mano de nra. señora 
vn ramo de plata, dorado; y en rriba de Ja cabe<;a de nra. señora vna 
corona y vn colar de aljofre menudo al cuello ( ... ), con su pie de plata 
todo e/orado" . 

O cabelo en guedellas onduladas encadra o rostro e cobre as costas. A túnica lisa cínguese con 

cin to que cae dende a fibela ata o chan en pregados redondeados. O manto decórase con 

amplos e finas volutas de silvas, con follas e acios, incisións na prata, enchendo toda a superfi

cie. A orla é de flores de lis esquematizadas. O Nena, con túnica e sobretúnica, leva unha ave. 

A imaxe de María debe ser unha encarga do Cabido para un culto da "liturxia itinerante compos

telá". O sinal da devoción á santa imaxe queda indicado nos obxectos que a acompañan: unha 

cruz con cadea de ouro coa inscrición en letra gótica: "Lignum Domini est intus"; un ha xerriña 

do século XVI coa súa cadea e unha xoia modernista, de finos ramos de flores que alternan co 

"A" corcado, regalo de Afonso XIII a principios do século XX. Leva colgada unha moeda de ouro 

de Filipe 11. 

As coroas e ramo de flores son posteriores, do século XVIII. A peaña co punzón de R. Martínez, é 

unha reprodución, máis ou menos fiel, da antiga, a causa do incendio da capela das Reliquias de 

1921 . Carece de inscrición que, non obstante, tena a imaxe de san Pedro: "In nomine lesu-Christi 
et Beatae Virginis Mariae"; o que indicaría dicir que a actual peaña de san Pedro é a da Virxe. 

A.B.I. 
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lmaxe relicario de san Clemente 

Duarte Cedeira ·o Mozo" É unha enigmática estatua da que consta a data da súa realización pero 

da que se oculta a documentación da súa autoría, o que deu lugar a unha 

variada paternidade: Juan Bautista Celma, Antonio Morales, Jorge Cedeira 

Obradoiro compostelán, 1594 

Prata sobredourada e esmaltada, xemas e 
xolas aplicadas "O Moc;o" ou Duarte Cedeira "O Moc;o". 
62 x 25 x 21 cm 

Capela de Reliquias. Tcsouro, Catedral 
de Santiago de Compostela 

Guerra Campos dá unha lacón ica nota haxiográfica identificativa da reliquia: 

"lmaxe de san Clemente, papa e mártir, con reliquia . É de prata con esmalte, 

feíta en tempos do arcebispo Juan de Sanclemente (finais do século XVI)" . 

A festa de san Clemente foi instituida na basílica compostelá en 1534, bus

cando a protección do santo con motivo do ra io caído no cruceiro o 15 de maio, cando se cele

bra a súa conmemoración li tú rx ica . Anos máis tarde, o 20 de maio de 1583, "sonó un nuevo 
trueno espantoso y cayó un gran rayo ( .. . ) con mucha copia de fuego entre el coro y la capilla 
mayor (en el Crucero) ( ... )y aviendo quebrado la caber;a de la ymagen de Sandiago, que esta
ba en el pinócu/o del torreoncillo del cimborrio ( .. . ) En acción de gracias por no haber ocurrido 
desgracia personal( ... ) instituyó el Cabildo una fiesta en honor de San Clemente" . A festa do 

santo Papa e M~rtir, terceiro na sucesión de san Pedro, foi dotada polo Arcebispo Sanclemente e 

Torquemada en 1594, sendo daquela cando se debeu facer a estatua-relicario, o que certifica 

o feíto da presenza dos escudos de san Clemente na imaxe. Nes~e intre o arcebispo obtería da 

Santa Sé a rel iquia que a imaxe que garda no seu interior. 

En canto á súa autoría a filiación de Juan B. Celma, non parece a máis adecuada, xa que do seu 

multifacético saber non se coñece ningún pacto con ourives ou prateiros. Ademais, estilistica

mente, non responde, o san Clemente, co seu canon alongado, ondulante, fluido e gracioso. 

Non obstante, o profesor Monterroso Montero, sinala que "na realización da obra (dos púlpitos 

da Catedral) interviñera un artista de segunda fila, como podería ser Duarte Cedeira, filio do 

prateiro Luís Cedeira (filio, este, de Jorge Cedeira "O Velho") e cuxa principal actividade se sitúa 

entre 1589-1616". Parece a máis apropiada das autorías, xa pro posta por Filgueira Valverde: " 

Celma ou Duarte o Mozo, senda este quen fai os apóstolos para os púlpitos de Celma, en 1584: 
"Que los apóstoles que estaban a cargo de azer del dho baptista r;elma que avía entregado a 
Duarte Cedeira para que los aga e cobre a su rriesgo no quedando los dhos. Sres. dean e cavi/
do y su fábrica a hacerlos ciertos e seguros". 

A estatua de san Clemente concorda co apostolado dos púlpitos: canon curto, compostura e 

movementos de teas. 

A.B.I. 
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Busto relicario de santa Florina 

Jorge Cedeira ·o Mozo" 

Obradoi ro composte l~ n . A "Saga 
dos Cedelra", 1594 

No artesoado de luxo da Compostela renacentista, con obradoiros e comer

cios nos que traballan pais e fillos, e compiten artistas de diferentes lugares 

e nacionalidades, a "Liñaxe dos Cedeira" ten un peso específico na cidade 

do Apóstolo, cunha representación importante no Tesauro da Catedral. Prnta sobredourada e clcelada e esmalte 
en rrro 
39x 35,7x19cm Á cabeza da "Saga dos Cedeira", á que dá apelido e profesión, encóntrase 

Punz(ln: R. Martlncz 916 Jorge Cedeira O Velho, procedente da "Vila de Guimaraes", en Portugal; e 

autor, en 1553 do busto-relicario de santa Paulina. Santiago de Compostela, Capela 
d R llqula da Cntcdra l O seu filio, O M01;0, continuador da escala de seu padre, nacido, quizais, en 

Portugal, ou xa en Compostela; aparece, con obradoiro, en Villafranca (León), 

volvendo a Santiago en 1590, onde reside ata moi entrado o século XVII. 

t Cedelra "O Moc;o" un escultor profesional. A el se adxudicou o busto-relicario de santa Florina. 

As reliquias de Paulina e Florentina pertencen ao lendario grupo das "XI Mil Virxes", que forma

ban parte dunha xenerosa doazón do arcebispo de Colonia, o cardeal compostelá Gaspar de 

Ábalos, que formaba parte do séquito do emperador Carlos V na súa viaxe a Italia e Alemaña 

en 1543. 

A primeira cuestión é a segura autoría do Relicario. O erudito Pérez Costanti, arquiveiro santia

gués, sinala, de forma explícita, a Jorge Cedeira "O Moc;o" como autor do relicario, observando 

que "Peza notable de arxenteira (sic) e é o busto que fixo en 1594, dunha das compañeiras 

de santa Úrsula". Non obstante, é López Ferreiro quen dá a razón documental: "consérvanse 

algunhas pezas notables de arxentaría, como os pequenos bustos de dúas das compañeiras 

de santa Úrsula ( ... ); un destes bustos foi feito polo ourive Jorge Cedeira, probablemente filio 

de Jorge Cedeira (facendo referencia ao "Velho") que fixo santa Paulina ( ... ); o día primeiro de 

xullo de 1594 págaselle a elaboración deste busto a razón de 60 reais o marco". 

Estilisticamente, o busto está plenamente no período manierista, a finais do século XVI, corres

pondendo ao pontificado de don Juan de Sanclemente y Torquemada. O modelo a seguir é o 

de seu pai, Jorge "O Velho", aínda que a sobriedade postrentina fai que desaparezan a simbolo

xía e a pedrería e os primores da exaltación feminina; e, si, remarcando as distintas partes do 

busto-relicario con avultadas formas. 

A peaña, deixando as formas poligonais, suavizase en continuadas incurvacións. A súa ornamen

tación está fe ita sobre un friso de grandes follas gravadas, brillantes, sobre as que se aplican 

rosáceas de pétalos recortados (¿unha intervención do XVIII?), alternando con cabezas aladas de 

anxos, sobre xoias cruciformes cos seus extremos en volutas ou con froitas. É unha decoración 
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moi da época. Á fronte leva, aplicado, un escudo de simples formas, coas armas do arcebispo 
Sanclemente, seguramente o doador da peza. 

Sempre facendo un parangón co busto de santa Paulina, de Cedeira O Ve/ho, o rostro represén
taa máis nova, miúda e aguda, de olios amendoados e avultados, perdendo a profundidade de 
santa Paulina, aínda que se fan máis vivaces. A cabeleira aparece máis pobre, con dous rizos 
que encadran o rostro. 

Na vestimenta, moi apropiada ás formas escultóricas da época, escapa do realismo purista do 
modelo. A túnica está feita de pregados paralelos, remarcada cun voluminoso galón en espiral 
do corpiño: esta convértese nunha especie de coiraza ríxida, rematada por dous "SS", decorán:
dose os fondos de brocados de composicións florais, coa técnica do punteado. A "blusa" é unha 
pálida imitación da orixinal. Cingue a cabeza cunha coroa vexetal cun broche ~con rosácea á 
fronte, do século XVIII. 

O punzón, de Ricardo Martínez, ourive compostelán, responde ás reparacións que houbo de 
rea lizar despois do incendio do retablo-relicario de Bernardo Cabrera e Gregorio Español, 
en 1921. 

A.B.I. 
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O relicario aparece en Inventario da catedral de 1426: "outro (relicario) 
en que anda a Espiña da coroa de !hu. Xpo., e ten dous angelotes et una 
cause/a en medio de Ceri/, en que está dita Espiña". 

A data de chegada a Compostela está próxima á da súa realización . 

Posteriormente recóllese na documentación catedralicia e en narracións de 

peregrinos, como unha das máis apreciadas do tesouro xacobeo, lugar de 

visita da peregrinación, como Honor Ecclesiae Compostellanae. 

A tipoloxía do relicario está dentro dos Calvarios, como arbor vitae, coa cruz 

ao centro, de cuxo pé arrincan dúas ramas que soportan as figuras de María 

e Xoán apóstolo e evanxelista. Este tipo deriva a ostensorios eucarísticos. 

No caso compostelán ocúpao unha reliquia dos instrumentos da Paixón. 

O pé, distinguido pola súa sobria plástica, ten unha composición xeométri-

Relicario da santa Espiña 

Obradoiro de Zaragoza 

Antes de 1426 

Prata sobredourada e na súa cor, esmalte 
e cristal de rocha 

51x17,5 cm 

Punzón de localidade: León rampante, 
CES/AVG (no pé); IOHA (sobre a 
cartela) 

Santiago de Compostela, Capela de 
Reliquias-Tesauro da Catedral 

ca, con cadrado central que leva acaroadas, aos seus catro lados, semicircunferencias. Sobre 

este esquema distribúese, dende o centro, unha composición vexetal, de alongadas follas nos 

eixes diagonais e pétalos nos rectos. Nestes inscríbense escudos de armas: de contorno triangu

lar gótico e campo cuartelado en aspa. Nos seus cuarteis dereito e esquerdo aparecen leóns 

rampantes, enfrontados, nos campos superiores, coa Cruz da Orde do Santo Sepulcro de 

Xerusalén, con restos de nielados de pasta vítrea azul. Os escudos sitúanse na parte anterior e 

posterior do relicario, mentres que nos pétalos laterais están gravados a aguia e o león alado, 

portando cartelas. Na da aguia leva a inscrición IOHA(NNES). Leva punzón zaragozano: 

CES(AR) AUG(ustus) . Encadra a peza coa tipoloxía da época en Aragón e Cataluña. 

O fuste fórmano, a modo de nós, dúas composicións flamíxeras con chapiteis e pináculos, entre 

os que se coloca unha gran bóla de cristal de rocha sustentada con abrazadeiras decoradas con 

filas de pequenas rosas. Do nó inferior arrincan os dous eixes: ramas fasciculadas con espiñas 

(como ramas da árbore das "Sete Espiñas"). Tornean na base, en cono, que sostén dous anxos, 

de amplos vestidos, suxeitos con cordón franciscano, portando os instrumentos da Paixón 

de Cristo. 

Do nó sobre a bóla arrinca un gran soporte, un cono inverso, oitavado por nervaduras de silueta 

moi recortada, para rematar nun arco, con profusa decoración a base de rosas. Del parten pares 

de pináculos, imitando arbotantes, que cinguen un vaso cónico de cristal, que gorece a Santa 

Reliquia . 
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Péchase cunha tapa, a modo de umbella litúrxica, festonada, que se coroa cunha cruz posterior, 
colocada en substitución dunha cruz de cristal decorada con perlas, en manifestación do marabi
lloso, signo do sobrenatural. 

No interior o ostensorio da reliquia, de forma oval, irradia uns raios en cruz, cos extremos trilo
bulares e outros nos intermedios, de menor tamaño. 

Sobre as orixes da reliquia e o seu relicario, López Ferreiro sinala que "Del Oriente también 
seguían concurriendo muchos peregrinos. De esta época es el bellísimo relicario de la Santa 
Espina, que en el pie ostenta el escudo de armas de la Orden de San Juan". 

Son, en efecto, as insignias dos hospitalarios ou de san Xoán de Xerusalén, nacida na Cidade 

Santa, polo 1048, para a atención aos "palmeiros", peregrinos aos Santos Lugares; posta baixo a 
advocación, primeiro, de san Xoán Esmoleiro (Patriarca de Alexandría no século VII) e, posterior

mente, de san Xoán Evanxelista. Dela nace a Orde de Cabalería de san Xoán de Xerusalén, ou 
Militia Christi, con sede en Malta (ca. 1500). 

A invest igación da peza levou á posible distinción entre o "pé de cáliz" e o relicario, que sería 
reuti li zado (como sinalan Filgueira, Alcolea e Moraleja Álvarez). Aínda así, as dúas pezas proce

den dunha mesma rexión : Reino de Aragón e Cataluña, por tipoloxía e punzón. 

A santa Espiña está autenticada, polo menos pola súa relación co hospital de Xerusalén, co que 
hai que vincu lar a chagada da reliquia a Compostela . Cando desaparece a orde, o hospital queda 

baixo os auspicios do Cabido compostelán, momento no que se rexistra a existencia da peza nun 
inventario. Coa desaparición do hospital, o relicario pasa ao Tesauro da Catedral, no primeiro 
terzo do século XV: " ... eno thesouro de Santiago (. .. ) mil/ et quatro r;entos et viinte et seys 
anos" . Este inventario corresponde ao relicario vello, na Torre do Tesauro do claustro medieval, 
rexistrándose, posteriormente, no Sagrario Nuebo, de 1527 e 1546. Guerra Campos, en Relicario 
de la Catedral de Santiago de Compostela, recolle a noticia: "Fragmento de Lignum Crucis. El 
Relicario (Zaragoza, Siglo XV), de plata dorada y cristal, contuvo, hasta 1921 una Santa 
Espina". Un incendio destruí u o retablo manierista, desaparecendo algúns cadros e relicarios, 
entre eles a santa Espiña, substituida por unha pequena estela da Cruz de Cristo. 

A.B.I. 
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Relicario de san Vitoria mártir 

Obradolro romano, 1789 

Madelra, prata e metal sobredourado 

90 x 100 x 50 cm 

Santiago de Compostela, Capela 
de Reliquias 

Guerra Campos dá a noticia precisa da presenza da reliquia na Capela de 
Reliquias-Panteón Real da Catedral compostelá: "Urna de madeira e vidro, 
co esqueleto de san Vitoria Mártir; do cemiterio romano de San Calixto, 
enviado polo Cardeal Zelada no século XVIII". 

A reliquia, procedente da catacumba romana de San Calixto, é un regalo do 
Papa Pío VI á basílica xacobea por mediación do cardeal Francisco Javier 
Agustín Zelada, do que é oportuno facer unha concisa descrición. 

De familia española, orixinaria de Murcia, instalada en Roma, onde nace en 
1717 e fa lece en 1801. É no meado Cardeal-Arcediago en 1773, co título de santa Tasia de 
Entines, no Arcedianago de Trastámara, cunha renda de 600 ducados.anuais. A lgrexa de Santa 
TasTa e Anastasia pertenceran ao desaparecido mosteiro feminino de Santa María a Real e era 
residencia dos "arr;edianos de Santiago", como nos di o Cardeal del Hoyo nas súas Memorias. 
De preclara intelixencia e calidades humanas, Prefecto da Biblioteca Vaticana, promove a inves
tigación das ciencias médicas e físicas e crea o observatorio astronómico do Colexio Romano; 
chega a ocupar a Secretaría de Estado da Santa Sé. 

O título do arcedianago de Santiago uniuno á catedral compostelá, coa que se mostrou deferen
te, con regalos como a reliquia de san Vitoria, ou o retabliño ou escaparate co marfil da Marte 
de san Francisco Xabier; ou o carpo de santa Oricela, virxe e mártir, ao convento de Carmelitas 
de Santiago. Pero o mesmo título de arcediago de Santa Tasia, uniuno á parroquia de santo 
Ourente de Entís (Outes, A Coruña), á que enviou, en 1795, o carpo de san Campio Mártir, 
procedente do cemiterio de san Calixto, convertendo o lugar en santuario famoso, cunha 
importante renovación da súa arquitectura, escultura, ourivería, etc. 

A urna, de madeiras nobres, aínda co énfase formal barroco italiano, consta de dous carpos. 
O in ferior é un prisma moldurado, coa fronte acristalada para a visión total da reliquia, coa , 
súa cartela: "San Victoria". Flanquéana cariátides metamorfoseadas en ménsulas, con 
volutas vexetais. 

O segundo carpo fórmano o ático crebado en dúas volutas en forma de ril, sobre as cales dous 
anxos veneran os restos do santo, ao lado unha nova vitrina, ben moldurada, que deixa ver 
un cuneo de prata coa súa tapa que contén o sangue do mártir. Coroa o remate unha composi
ción, de metal sobredourado, formada por unha cabeza alada de anxo, sobre a que campa o 
"crismón", flanqueado palas palmas, símbolo da vitoria do santo, que derrama o seu sangue 

por Cristo. 



A Reliquia de San Vitoria foi recibida en Compostela con devoción festiva, coa participación das 

institucións eclesiásticas e civís e dos gremios, en olor do feNor popular, cunha escenificación 

urbana que nos pon, unha vez máis, en contacto co cerimonial litúrxico e profano que, ao longo 

das idades Media e Moderna, era corrente en Compostela. 
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Relicario de san Rosendo 

Miguel Pérez 

Obradolro compostelán, 1605 

Prata sobredourada, ferro vidrado 
cristal 

69 x 15 x 15 cm 

Santiago de Compostela, Capela 
das Rcllqulas-Tesouro da Catedral 

San Rosendo, bispo mindoniense e da Cátedra Apostólica (968-977), fun 

dou os mosteiros de San Xoán de Caaveiro e do Salvado de Celanova, onde 

se retirou tras renunciará sé compostelá; ali morreu á idade de 70 anos. 

O diácono Egilano definíao como egrexio, santo padre e mestre dos seus 

súbd itos. 

En 1605 exhúmanse, en Celanova, os seus restos mortais, xunto cos de san 

Torcuato, varón apostólico, en Santa Comba de Bande ou de San Torcuato. 

Foron colocados na capela maior do mosteiro do Salvador de Celanova . 

O mesmo ano, enviáronse á basíl ica xacobea os fémures dos santos, que 

forman parte da tradición compostelá . De san Rosendo quedan a reliquia 

da súa alba, en relicario barroco no Santuario da Nasa Señora das Neves 

(A Capela, A Coruña) e o cáliz e patena, dos séculas XIII-XV, do Tesauro da 

Catedral de Sant iago, procedentes, ambos, de Caaveiro. 

"Se hizo para cada uno un relicario de plata dorada de unos 70 cm. a la 

manera de una torre alta y cuadrada, cual lo exigía lo largo de los sagrados 

huesos. La torre termina con una pequeña pirámide de perfil curvilíneo 

sobre la que se destaca una hermosa y bien cincelada cruz. Fueron obra del 

platero de Santiago Miguel Pérez, que recibió el encargo de los canónigos 

Reliquiarios en el año 1605" , tal e como recolle López Ferreiro da documen

tación existente no Arqu ivo da Catedral de Santiago. 

A base está sostida por catre bustos de cabalas, metamorfoseados nas clási

cas cartelas manieristas. Nos seus catre lados rectangulares ábrense óculos 

acristalados (para reliquias), decorándose a súa superficie con pilastras e 

volutas vexetais, abertas coa técnica do punteado. Completan a súa deco

ración cabuchóns ovais. 

A pirámide, carpo do relicario, leva tres ventás ovais, decrecentes e acrista

ladas, a cada lado, mostrando a reliquia . Complementa a decoración cos 

cabuchóns, de distintos tamaños, e as composicións vexetais, punteadas. 

O remate "de perfil curvilíneo" órlase con grandes cabuchóns vítreos, que 

reparten composicións fiara is, e remata cunha esfera que culmina cunha 

cruz " fermosa e ben cicelada'', formada por unha bóla no cruce e catre 

brazos abalaustrados, en fusa, con termina is en pequenas esferas. 
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Pérez Costanti cualifica o par de relicarios como "notables pezas de arxentaria", destacando a 
esvelteza, movida silueta de gráciles perfís, a pericia artística e o sentido da decoración do pra
teiro compostelán Miguel Pérez. 

A.8.1. 
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A estatua-relicario realizouse para conter unha reliquia da mística doutora: 

"unha moa" e un "autógrafo". 

É unha bela historia, nimbada dun halo de santidade e penetrada da fra

grancia do feminino, da que convén facer un resumo, co seu encadre local 

compostelán. A devoción de Santiago á santa nace, de non ser anterior, coa 

súa canonización, en 1622; e solemnizase a súa festa o 15 de outubro, na 

catedral, con vésperas con procesión mitrada e botafumeiro. O último terzo 

do século XVIII cadra cun momento culminante do Cabido, onde resoan os 

nomes dos capitulares mecenas, Diego Juan de Ulloa, o chantre Gondar e o 

"munífico deán" Policarpo de Mendoza, que dota a festa da santa; ao seu 

carón o penitenciario, que está promocionando a chegada a Compostela 

das reliquias dos santos romanos, san Vitoria, san Campio e santa Oricela. 

Dende o anonimato, Ángel Patiño, capitular de 1770 a 1808, natural da 

Pobra do Deán (A Coruña): "apaixonado das glorias da heroína española", 

xestiona, a través da súa irmá, Priora do Carmelo, a reliquia . 

Son as Carmelitas Descalzas de Santiago as que consignan os feitos, de 

"deliciosa lectura": "Dase noticia de la Reliquia de Ntra. Santa Madre que 
ay en la Catedral: determinó pedir al P. General ... una reliquia de la santa 
(y) que nadie supiese que la pedía y, teniéndola, que mandase hacer una 
imagen de la Santa que pesase una arroba de plata y la colocase en ella 
(. .. ) Luego que nuestro Padre General recibió la Reliquia, mandó hacer una 

lmaxe relicario de santa 

Tareixa de Xesús 

Francisco Pecul (Madrid), 1804 

Duro, prata na súa cor e sobredourada 

S7 x 24 x 24 cm 

Autógrafo da Santa 

Santiago de Compostela, Capela 
de Reliquias-Tesauro da Catedral 

imagen de la Santa' como la que llaman Baticana, grandemente trabajada, en el pecho figura 
un relicario de oro con su cadena al cuello de lo mismo y dentro de un óvalo de cristal la santa 
muela, la peana con dos órdenes de cuentas doradas que la hermosean mucho, el bonete de 
doctora a un lado, el libro en la mano, la pluma de oro que pesa tres onzas y el Ávito figura el 
cordoncillo de la jerga, todo con primo(' . Chegou a Compostela en 1804; despois de varios días 

no mosteiro carmelitano, "pasó a la Catedral con el Cabildo (. .. ) en procesión de las más solem
nes, presidiendo su Excmo. Prelado", que era don Rafael de Múzquiz, o mesmo que doara ao 

Apóstolo o excepcional Cáliz de Acción de Grazas. 

Ángel Patiño patrocina a obra, que pide a mandase facer o Xeneral da Orde carmelita, indican

do, sen lugar a dúbidas o ourive Francisco Pecul, que realizara para o Cabido a extraordinaria e 

deliciosa Inmaculada do Sagrario da capela maior. 
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Para tal reliquia non puido ser máis acertada a elección. O ourive compostelán, da saga francesa 

dos Pecul, residente dende mozo en Madrid, onde estudou e traballou, con dedicación especial 

á Escuela de la Real Academia de San Fernando, na que obtivera a graduación de académico coa 

estatua da Inmaculada. 

Esta excelente obra de ourivería responde a un perfil neoclásico de sobrio modelado. Nela des

taca o estudio do carpo humano, en correspondencia coa súas preferencias ("a nobre arte da 

escultura, gravado de fondo e ramo da pratería"), das que fai gala nesta figura . 

De prata fundida e cicelada, con calidades notables no tratamento das encarnacións e as teas, 

en brunidos e mates, a praxiteliana silueta acentúase ao virar con forza a cabeza cara ao alto, de 

onde lle vén a inspiración . Acompáñaa o xesto do brazo, que se eleva sostendo a pluma, men

tres apoia o libro aberto sobre a cadeira esquerda, aguantado con voluntariosa man. A imaxe 

aséntase sobre unha peaña alta, de molduración de filetes e amplo caveto, acompañado de 

dúas filas de perlas arxénteas. 

A alusión á imaxe da santa como "a que chaman Baticana", da serie dos Santos Fundadores, 

Indica ca l foi a fonte de inspiración de Pecul. 

Declarada doutora da lgrexa por Paulo VI, en 1970, era xa recoñecida por universidades e escri

tores. Os sTmbolos do cloutoramento: muceta e birrete, únense á "Escritora e Inspirada": o libro 

a pluma, e a marcada presenza do Espirito Santo, co violento movemento da cabeza cara á 

süa dereita . 

O relicario, engarzado no peito da santa, é unha xoia de ouro, tocada con algo tan característico 

do ourive, como á a sarta de perlas. Do autógrafo, non citado no relato das carmelitas, descoñé

cese o momento e medio da súa chegada á catedral. Trátase do recorte dun documento teresia

no, gornecido por unha cartela rectangular con bordura de filigrana de fío de ouro, como o é o 

cordón que pende do pescozo da imaxe. 

A resultante é unha escultura ourívica chea de refinamento, de rostro oval, encadrado polo tou

cado e veo, de perfil neoclásico e contido espirito barroco, cun coidado estudio das mans. 

A.B.I. 

BIBLIOGRAFIA 

BARRAL IGLESIAS, A., "El Museo y el Tesoro·, en La Catedro/ de Santiago de Compostela, A Laracha, 1993; IDEM, "Estatua Relicario de 
Santa Teresa de Jesüs", en Colicia no Tempo, Santiago, 1991 ; CouSELO BouZAS, J., Calicio artística en el S. XVIII y primer tercio del XIX. 
Santiago, 1933; DIAz FERNANDEZ, J. M., "La Reliquia de Santa Teresa en nuestra Catedral", en Desde Santiago, personas y aconteceres, 
Sant iago, 2003; FILGUEIRA VALVERDE, J. F., El Tesoro de la Catedral campaste/ano, Santiago, 1959; GUERRA CAMPOS, J., Relicario de la S. 
A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1960; LOPEZ FERREIRO, A., Historia de la S. A. M. Iglesia Catedral de San
tiago de Compostela, t. VIII, Santiago, l 90S; MuRGUIA, M., El arte en Santiago durante el sigla XVIII, Madrid, 1 BB4; OTERO TúlilEZ, R., 
"La Edad Con tcmpor~nea ·, en La Catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1977; S1NGUL LORENZO, F., "Orfebrería sacra. Marco 
li túrgico Y ceremonial. Tradición y renovación en la Catedral de Santiago durante la Ilustración", en Platería y Azabache en Santiago 
de Compostela, Sant iago, 1998; Arquivo do Mosteiro de Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela. 







ANATOMÍAS SAGRADAS 

Tipoloxías anatómicas de relicarios 



206 

lmaxe relicario de santo Esteva 

Francisco de Maure filio e 
Pedro Pérez, ca. 1640 

Madeira dourada e policromada 

50 x 40 x 35 cm 

Nogucrla de Ramuln (Ourensc), lgrexa 
de Santo stevo de Ribas de Sil 

A talla-relicario obxecto de análise preside o retablo das reliquias do ex 

mosteiro beneditino de Ribas de Sil, dedicado precisamente a santo Esteva, 

o seu patrón, o diácono protomártir do cristianismo. Na parede principal da 

sa ncristía, ocupa o lugar central do carpo nobre, nunha fornela de arco de 

medio punto coas pendentes decoradas por grandes follas, sobre pilastras. 

Sobre el, no carpo superior que a modo de acroterio realizaron Francisco de 

Maure filio, escultor e ensamblador, con Pedro Pérez, encóntrase a única 

ta lla dun santo beneditino do conxunto: un mártir, ca que forma así un eixe 

vinculado á casa monástica, o que dá contido a este sancta sanctorum, que 

se anticipa fielmente dende as portas, en cuxo exterior se encontran as representacións de santo 

Esteva e san Bieito, cos seus respectivos atributos iconográficos. 

BIBLIOGMFIA 

O sa nto mártir era un dos sete primeiros diáconos, " un home cheo de fe e do Espirito Santo"l 

que, unha vez acusado e apresado, alcanza a palma heroica do martirio tras ser apedrado2, 

seguindo os pasos de Xesús. Así pois, na súa representación a vestimenta litúrxica de dalmática 

sobre a alba, a palma na destra e o instrumento de martirio na outra eran preceptivos, disposi

ción que moi posiblemente habería aquí, aínda que a súa ausencia na man esquerda nos impide 

aseguralo; se ben, a xulgar pola posición da man e palas marcas do costado, podemos colixir 

que estaba así, ca que coincidiría coa representación da pintura da porta, e tamén da talla do 

retablo maior. En ambas leva dúas grandes pedras sobre o libro que sostén contra o carpo. A 

súa grácil cabeza, con rostro xuvenil e imberbe, e curto cabelo dábanlle habitualmente un aire 

de relixioso doncel, ca que pretendía mostrar a alegría da gloria tras a súa animosa actitude 

en defensa da súa fe. O expresivo rostro, acompañado do movemento dos 

brazos, permite ao artista expresar unha actitude demostrativa . No centro 

DURO Pel'lA, E .. El monasterio de San Esteban 
do peito leva, como é usual, o expositor que o tallista realiza, cal xoia, en 

forma de lágrima no centro do peito, no espazo correspondente ao ancho 

do cordón que axusta o alto colo da litúrxica vestimenta. Das reliquias, pois, 

gardadas en estoxos, cuxo contido santificaba o continente e que, gardadas 

nos relicarios, os pa is da casa trasladaban en procesión cubertos de sobre

pelices, ás tallas- relicario custodiadas en tabernáculos ou sagrarios ad hoc, 
tesauro de fe que os pais visitadores nas súas viaxes a Roma traían cos seus 

documentos de autentificación para santificarse ante a súa presenza. 

de Ribas de Sil, Orense, 1977; DURO PEflA, E .. 
PLArERO D!Az, J ., Historio, arte y entorno del 
Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, 
León, 1990; LIMIA GARDON, F. J ., "A Arte", en 
JUANA LOPEZ, J. de (coor.). Trives, Ca/delas, e a 
Ribeiro Sacro, Ir Indo edic., Vigo, 1998, pp. 
194-219; R~u. L .. lconogrofTa del arte cris 
tiano. lconogrofTa de los santos, 2, vol. 3, 
Barcelona, 1997, pp. 4S9 ss. 

1 Hch, 6,S. 

2 Hch. 7, 58-60. 

F.J.L.G. 
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lmaxe relicario de santa Flora 

Francisco de Moure filio e Pedro Pérez, 
ca .1640 

Madelra, dourada e policromada 

SO x 40 x 3S cm 

Noguclra de Ramuln (Ourense), igrexa 
parroquial de Santo Estcvo de Ribas 
de Sii 

Na primeira fornela do segundo carpo, o ático, do retablo-relicario situado 

na sancristía do ex mosteiro beneditino de Santo Esteva de Ribas de Sil, 

encóntrase esta media talla, que contén aínda un resto óseo no rectangular 

espazo practicado no seu peito, enmarcado por un círculo de follas de 

loureiro douradas. É probable que levase a palma como símbolo do martirio 

na man dereita, a xulgar pala posición e forma na que se encentra, e da que 

hoxe restan tan só os dedos anular e maimiño. A circunstancia de se ter 

conservado a peaña, na que aínda se pode ler no friso "S. FLORA V M." 
- isto é "Santa Flora Virxe Mártir"-, permítenos documentar a devoción por 

es ta moza cordobesa mozárabe do século IX, decapitada o 24 de novembro de 851 coa súa 

companel ra Maria. Cando estaban no cárcere encontráronse con santo Euloxio, quen escribiu 

sobre elas no Memoria/e Martyrum. A súa presenza neste antigo cenobio da Ribeira Sacra, 

fundado segundo tradición recollida polo Pai Yepes no século VI por san Martiño Dumiense, 

débese ter en canta; se ben a historia documentada 

do mesmo comeza uns trinta anos antes da marte 

de santa Flora, circunstancia cronolóxica na que se 

debe reparar así mesmo á hora de adscribir a súa 

presenza aquí. 

Na galería de santos mártires, deste segundo carpo 

do retablo-relicario do mosteiro de Santo Esteva, 

a súa individualizada presenza falaba a esta comu

nidade monástica da Tebaida galega que foi a 

"Ribeira Sacra" do valor, exemplo desta valerosa 

moza aos monxes beneditinos que debían atender 

tamén a outros monxes novas que aquí eran educa

dos no Colexio de Artes, actividade docente que era 

a principal desta casa, ao entrar a formar parte da 

Congregación de San Benito el Real de Valladolid, e 

despois de mudar o seu sistema de vida a comezos 

do século XVI. 

O artista talla á santa virxe andaluza co brazo 

esquerdo levantado, e a mirada dirixida ao alto. A 

vestimenta compense dunha túnica vermella, propia 

dos mártires, e sobre ela unha ancha loriga azul 
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cuxas aletas con flacos dourados caen sobre as cadeiras poñendo acentos curvos sobre a túnica, 

na que o recto escote e unhas amplas medias mangas, paralelas ao talle da santa, producen un 

efecto de claroscuro no seu perfil expresivo. O rostro da santa, de ancha cara, e longo cabelo 

ondulado lauro que cae sobre as costas, ten un amplo nariz recto, grandes olios e carnosos 

labios xuntos. A man esquerda conserva practicamente todos os dedos a excepción do maimiño, 

parcialmente roto. No centro do peito ten un círculo dourado como de escamas: o relicario, 

nicho rectangular vertical que contén un pequeno óso. A expresividade da talla, despregada 

no aceno e reforzada pola policromía, berra dende a parede leste da sancristía, en paralelo cola 

da igrexa, o mesmo exemplar do camiño de santidade de santa Flora. 

F.J .L.G. 

BlnllOG RAFIA 

DURO PEÑA, E., El monasterio ele San Esteban ele Ribas ele Sil, Ourense, 1977; DURO PEÑA, E., PLATERO DIAZ, J., Historia, arte y entorno 
del Mono ter/o ele Son Esteban ele Rlbas ele Sil, León, 1990; LrMrA GARDON, F. J., "A Arte", en JUANA LOPEZ, J. de (coor.), Trives, Ca/delas, 

o íllbclro Socm, Vigo, 1998, pp. 194·219; Vrves J., "Flora y Maria", en ALDEA, A., MARIN, T., VrvEs, J. (dir.), Diccionario de historia 
ücl lóstlco ele Espana, 11, Mndrld, 1972. pp. 939-940. 



No magnífico retablo das reliquias do ex rnosteiro beneditino de Santo 

Estevo de Ribas de Sil, que se sitúa sobre o rnoble dos ornamentos litúrxi

cos baixo un arcosol io na parede leste da sancristía, encóntranse as tres 

tallas seleccionadas. Dentro do seu segundo corpo, ocupando as fornelas 

centra is dun grupo de cinco, e en animadas actitudes, dende as que 

invitaban aos rnonxes a ser santos, seguindo o exernplo do pai, rnentres 

se revestían para as funcións litúrxicas, tal corno 

foran xa para os seus patróns, santo Estevo e 

san Bieito, pintados nas portas que pechan o 

retablo. Este esquema plástico e iconográfico 

haberá que poñelo en relación co padre Mateo, 

da Compañía de Xesús, mencionado no contrato 

que fixeron Pedro Pérez e Francisco de Moure 

filio, co abade Frei Pedro del Valle o 13 de xullo 

de 1640. A cornunidade de Santo Estevo, cuxo 

máximo empeño era o ensino, dentro do plan 

de Estudios de Artes de la Congregación de 

Valladolid, nunha regularidade trienal que renov

aba as aulas dos colexia is rnonxes, transformara 

o que dende as súas orixes fora prioritario: a 

milenaria vida monástica, iniciada na Alta ldade 

Media, o que se debe ter en conta á hora de 

valorar esta obra. 

No eixe represéntase un santo beneditino cun 

fondo corte no pescozo, do que mana sangue, 

un mártir polo tanto corno aqueles dos que di o 

apóstolo que "morreron oo fío do espodo"l, e 

cuxo exernplo se prefire na época posterior ao 

Concilio de Trento, 1545-1563, para mostrar 

pola vía do exernplo o valor dunha vida con

sagrada. Coa clásica tonsura e guedella central, 

o mozo mártir imberbe rostro dirixe a súa mirada 

cara á dereita levantando a cabeza en místico 

xesto. O seu expresivo rostro -ao que contribúe 

a boca entreaberta-, ha i que poñelo en relación 1 Heb, 11 ,37. 

lmaxes relicario: un mártir 

beneditino e dous santos 

Francisco de Maure filio e Pedro Pérez, 
ca. 1640 

Madeira dourada e policromada 

S2 x 3S x 3S/ 40 cm 

Nogueira de Ramuín (Ourense), igrexa 
parroquial de Santo Esteva de Ribas 
de Sil 
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co movemento asimétrico dos brazos, e o delicado movemento dos dedos da man esquerda. 

Xesto, en suma, de entrega, que permite ao tallista expresar as calidades da súa gubia nos 

claroscuros das mangas do hábito, o que contribúe a potenciar a expresividade da talla que, o 

mesmo cá de santo Esteva, na rúa principal do eixe, desenvolven un mesmo ideario de fe ligado 

ao hábito dos monxes negros. Sobre a negra vestimenta, esgrafiada en ouro con elementos 

BtBLIOGRAFIA 

vexetais, destaca a intensa cor vermella do 

fondo da cámara da reliquia . 

Aos seus lados, tamén en fornelas alinteladas 

aínda que máis baixas, encóntranse as tallas

relicario de dous anciáns santos, en simétrica 

pose. O da destra é case un ancián, con pouco 

pelo na parte superior da cabeza e longa mele

na ondulada recollida detrás da cabeza, con 

poboada barba peiteada en "eses" que finaliza 

recta sobre o peito. Volve a cabeza cara á súa 

esquerda, coa ollada ao alto en suplicante 

xesto, vestido con túnica vermella e manto que 

voltea sobre o brazo esquerdo, voo que xera 

ondulacións resaltas polo artista cun notable 

acerto efectista, prop io do estilo barroco. En 

relación con ela está a talla do lado aposto do 

santo beneditino, vestido igualmente con túni

ca e manto: un santo varón, de idade provecta 

que, cun teatral xesto, comunicaba aos monxes 

unha fe por vía de exemplo. O mesmo có ante

rior, o rostro ten unhas mesmas características 

fisionómicas, ancha cabeza e longo nariz recto, 

cunha ampla e coidada cabeleira ondulada con 

guedella central en rizo bucle, e poboada bar

ba. O seu vestido é azul, con colo e solapas, 

esgrafiada en oro con elementos vexetais, e 

o manto na súa parte interna de vermella cor. 

As parcialmente mutiladas mans de todas 

expresan aínda hoxe a importancia da arte 

como linguaxe. 

F.J.L.G. 

DuRo PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977; DURO PEÑA, E., PLATERO DIAZ, J., Historia, arte y entorno 
del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, León, 1990; LtMtA GARDON, F. J., "A Arte". en JUANA LOPEZ, J. de (caer.): Trives, Ca/delas, 
e o Ribeiro Sacro, Vigo, 1998, pp. 208-211 . 
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Busto relicario das once mil virxes (1) 

1600 

Madeira policromada 

50 xn X 44 cm 

Castro Caldclas (Ourensc), santuario da 
Nosa Scrtora dos Remedios 

A difusión de varios restos mortais das once mil virxes por España está en 

relación coa viaxe de Carlos 1 para a súa coroación en Aquisgrán en outubro 

de 1520. Uns días despois da cerimonia os nobres viaxaron a Colonia, onde 

moitos deles visitaron as monxas cistercienses do mosteiro de Santa Úrsula. 

De Alemaña trouxeron a España varias reliquias das mártires, que pasaron a 

conservarse en prezados bustos relicarios, cuxos modelos puideron ser os da 

colexiata de Villafranca (León). A fascinación que o reí Filipe 11 sentía palas 

reliquias herdárona tamén a súa filia e o seu sobriño, os arquiduques Isabel 

Clara Euxenia e Alberte de Austria. A eles débese a chegada de novas reliquias a España, parte 

delas fo ron trafdas a Castro Caldelas grazas aos desvelos de don Andrés de Prada, secretario de 

gllerra de Fi llpe 11 , no interior de preciosos relicarios. 

Este que aquT se presenta garda un destes tesauros sacros. Representa a unha muller de medio 

corpo e a tamaño natural. O seu rostro suavemente modelado encerra o ideal de beleza clásica. 

O perfecto óvalo da súa cara está enmarcado por unhas guedellas onduladas, que se cobren 

mediante un fino veo branca que descende ata os ombros. A dama está vestida cunha túnica de 

brandos pregamentos e un manto adornado cunha policromía que imita as calidades do broca

do. Sobre o peito ábrese o relicario, inscrito nun marco manierista. Nas súas mans leva a palma 

de martirio e o libro das Sagradas Escrituras, no que se ve un pergamiño onde se pode ler: 

"Esta cabeza de una de las once mil Vírgenes traxo del Monasterio donde fueron colocadas en 

Colonia, Esteban de /barra, secretario de S. M. en el Consejo de Guerra y Ja dio a Fray José de 

Jesús María a petición de Andrés de Prado Secretario de Estado de S.M. el Rey de España''. A 
reliquia foi recollida, polo tanto, no mosteiro de Santa Úrsula de Colonia por un alto funcionario 

do Reino de España, e entregada a frei José de Jesús María, por recomendación dun secretario 

de Filipe 11, un dos homes poderosos do período filipino, con acceso directo ao monarca e 

presenza nos consellos de Estado. 

R.M.F.G. 

BIBLIOGRAflA 

BUGALLAL y VELA. J., ·condado de Lemes·, en Gran Enciclopedia Gallega, XIX. pp. 28-3S; StNGUL, F. , Castro Ca/delas en la historia. 
Escultura y orfebrerfa sacros, Ribeira sacra do Sil, 2002, pp. 69 e ss.; SOTELO BLANCO, O .• Castro Ca/delos y su comarco, Barcelona. 

1981 , p. 80. 





16 

Busto relicario das once mil virxes (11) 

1600 

Madeira policromada 

51 x 37 x 31,5 cm 

Castro Caldelas (Ourense), santuario da 
Nosa Scllora dos Remedios 

Os arquiduques Alberte e Isabel Clara Euxenia demostraron o seu respecto 
á memoria do rei Filipe 11, así como o seu amor a España, ao continuar o 
programa filipino de acumulación de reliquias, expresado de modo paradig
mático no relicario do mosteiro de san Lorenzo de El Escorial. 

Este relicario representa a unha muller de medio corpo e a tamaño natural. 
O seu rostro de expresión idealizada está enmarcado polos longos rizos da 
súa loura cabeleira, que se cobren mediante un fino veo que descende ata 
os ombros. Esta dama está vestida cunha túnica de brandos pregamentos e 

un manto arestado, que acentúa o aspecto pseudometálico do conxunto, o cal pola súa riqueza 
en pan de ouro parece imitar unha obra de ourivería. Sobre o peito ábrese o relicario, en cuxo 
marco se indica que a reliquia procede dunha das once mil virxes. Nas súas mans leva a palma 
de marti rio e o libro das Sagradas Escrituras. Na peaña consérvase unha cartela cunha intere
sante nota documenta l que informa da orixe da doazón e pona en relación cos relicarios dos · 
brazos de santa Inés, san ta Ap~lonia e dos compañeiros de san Mauricio, tamén conservados 
en Castro Caldelas: "Esta reliquia sacó de Alemania don Rodrigo Laso, hermano del Conde de 
Arcos, Mayordomo mayor de los Sres. Archiduques Alberto y la Infanta doña Isabel con fenior 
que llevó de sus Altezas". 

R.M.F.G. 

" 

BIBLIOGRAFlA 

BuGALLAL Y VELA. J., · condado de Lemas·. en Gran Enciclopedia Gol/ego, XIX, pp. 28-35; SINGUL, F., Castro Ca/delos en lo historio. 
E5cu/tura y orfebrerfo sacras, Ribeiro sacro do Sil, 2002, pp. 69 e ss.; Sotelo Blanco, O., Costra Ca/delos y su comarco, Barcelona, 
1981 , p. 80. 





Busto rel icario de san Caio 

Prímciro te rzo do século XVII 

Madcira dourada e policromada 

40 x 24,5 x 14,5 cm 

Xunqu lríl ele i\mbla (Ourense), 
cxcolexlata de Santa Maria a Rea l 

Este busto-relicario representa a san Caio como papa. A imaxe aséntase 

sobre unha peaña rectangular moldurada e dourada; en fronte figura o 

rótulo que o identifica: "Sn . Cayo Papa y Márti(', e no resto das caras os 

que dan conta da súa doazón por parte do controvertido don Martín de 

Córdoba: DIOLA DON MARTIN DE CORDOVA SEÑOR DESTA VILLA. Como 

prior presentado por Filipe 11, "de quen era colaborador en todos os seus 

proxectos sobre Xunqueira"l, encargouse do recoñecemento das rendas e 

dereitos que lle correspondían ao mosteiro e de todo o relacionado coa 

administración do mesmo, e prestou o seu consentimento para que o priorado fose anexionado 

ao blspado de Valladolid á súa morte ou cando fose ascendido a dignidade maior. Seguramente 

sexa esta a orixe que deu lugar á quintilla2, recollida no seu día por Murguía, que mostra unha 

evidente animadversión pola súa persoa, pese a que potenciara a importancia relixiosa de 

Xunquel ra e que fixera doazón de diversas obras de arte, entre as que se conservan varios 

obxectos de prateria ou relicarios como o que aquí tratamos. 

San Caio, natural de Dalmacia, foi papa entre os anos 283 e 296; parente do emperador Diocle

ciano, non fuxiu pese a isto do martirio durante a persecución dos cristiáns, converténdose así 

en mártir3. Nesta talla aparece vestido de pontifical, con capa pluvial abrochada no centro do 

1 CHBPO Pozo, J.S., "El Priorato de Santa Maria 
la Real de Junquera de Ambla", Estudios, 1964, 
pp. 300-307. 
2 "San Martln, con ser francés, 
su ca pa part ió con Dios. 
Y Vos, Martln Cordobés, 
si Cr isto tuviera tres. 
le hubiera is robado dos". 
Tomado de CRESPO Pozo. J.S., "El Priorato de 
Santa Maria la Real de Junquera de Ambla", 
Estudios. 1967. p.108. 

2 18 3 Ro1G. J.F. , lconogrofTo de los Santos, Barcelona, 
l 9SO. p.74. 

peito mediante un gran prendedor oval que se converte na ventá expositor 

que alberga a súa reliquia. Vai toucado cunha tiara papal ricamente orna

mentada con labores en relevo de volutas e triángulos, e policromada en 

verde, vermello e ouro, cuxas ínfulas caen sobre os ombros da figura. 

Sobresae o modelado do rostro, representativo dun home de idade madura, 

de faccións angulosas e cello engurrado que constitúe un retrato ideal cheo 

de verismo. 

B.L.R. 
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Busto relicario de san Binardo 

Principios do século XVII 

Prata 

Este relicario foi un regalo de don Gaspar de Avalas, arcebispo de Santiago 

de Compostela, ao bispo don Miguel Muñoz. A reliqu ia procedía de Alemaña 

e fora mandado engastar en prata polo bispo don Juan de Sanmillánpolo 

1559. 

30 x 31 cm 

Pontcvcclra, Catedral ele Tui 

Polo seu estilo, moi similar aos outros bustos relicarios da catedral como os 

de san Valerio, santo Abundio e santo Antimio, que forman o conxunto, 

semella obra de principios do século XVII. 

Por outras obras rea lizadas para a catedral, en concreto, un busto relicario de san Telmo sobre a 

L1rna das re liquias do santo, reali zado en 1672 polo prateiro tudense Cristóbal de Matos, pode

rlámolos atribuTr a algún ourive desta dinastía. Coñecemos a un Sebastián Fernández de Matos, 

cr lstlán novo e testificado de xudaizante polo Santo Oficio da Inquisición, quen traballa para a 

catedral, en 1605, facendo unha cruz de prata, encarga do Chantre don Lope García Sarmiento. 

O busto presenta a imaxe do santo, realizado en prata branca repuxada e cicelada, con pelo 

curto e angulosas caneas que recollen uns grandes olios. Leva bigote e perilla que, xunto co 

nariz parecen as partes mellar modeladas do busto. Viste unha casaca abotoada na süa fronte 

e decorada con galóns laterais que enmarcan os ombros e parte superior das mangas. O colo 

recto tamén presenta unha decoración de aspas entre flores. 

Consideramos que se trata dunha obra debida a obradoiros locais t udenses de antiga tradición, 

pero afastados dos grandes centros de produción artística do país. 

E.l.A. 

BIBLIOGRAFIA 

IGLESIAS ALMEHlA, E., Arte y artistas sen la antigua Diócesis de Tui, Tui, 1989, pp, 51-74; SAez GoNzALZ, M., Las Plateros Ca/legos y el 
Santa Oficio de la Inquisición, Sada (A Caru ~a). pp. 26-50. 





Busto relicario de san Brais 

Juan Bautista de Tordesíllas, século XVI 

Madeira policromada 

San Brais, bispo de Sebaste e protector contra afeccións de gorxa, é unha 

das presenzas máis frecuentes na iconografía e nos relicarios, que nalgún 

sentido buscaban o contacto con aqueles "médicos do máis alá", cuxo vale

mento era máis necesario. 

73,5 x 48 x 25 cm 

Xunqlleira de Espadancdo (OL1rense), 
lgrcx,1 parroquial de Santa Maria 

No mosteiro cisterciense de Xunqueira de Espadanedo consérvase na parte 

superior do retabliño da Transfiguración, situado na nave próxima á reixa 

que separa o espazo aos pés do templo que está destinado para o pobo, 

un busto relicario interesante con teca no peito para conter a reliquia, hoxe 

desaparecida, léndose na peaña a identificación do personaxe, S. BLAS, que é representado 

con mitra e ca pa pluvial. É unha talla manierista como o retablo que o acubilla, datable no 

s culo XVI. 

t evidente que existe un paralelismo de estilo e de encargo deste retablo e relicario ca de 

san Marcos e polo ta nto pócleselle supoñer a mesma autoría e cronoloxía, que é honesto obter 

dun documento de 1595 no que frei Alonso Muñoz, abade do mosteiro de Xunqueira de 

Espadanedo, prorroga ao pintor Manuel Arnao Leitao, residente nese mosteiro ata o día de san 

Xoán, a factura dun retablo para o altar de San Marcos dese mosteiro, consonte a un memorial 

asinado por ambos, en prezo de 116 ducados. Como testemuña Juan Bautista de Tordesillas, 

escultor1, Juan Bautista de Tordesillas é polo de agora o mellar candidato a adxudícalle a auto

ría, dentro dun contexto de actividade artística centrada na figura de Juan de Angés, que 

difunde en Ourense a influencia de Juni e Gaspar Becerra. 

A escultura de san Brais é valiosa e con boa policromía, infelizmente danada polo paso do tem

po. Tratándose dun busto sen brazos, ha de acudirse a un letreiro para a súa correcta identifica

ción, xa que non se pode, como é habitual, facer mediante a colocación da man esquerda preto 

da gorxa. 

1 A.H.P.O .• Protocolos de Rodrigo Navarro, 1595, 
fol. 74 . 

BIBLIOGAAFIA 
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GoNzALEZ GARCIA, M. A., ·Arte·. en Ribeiro Sacro- Naturolezo, His torio, Arte y trodición, León, 2001; S1NGUL, F., El monasterio de Santo 
Morfa de Xunqueiro de Espodanedo, A Coruña. 2002 . 
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Busto relicario de santo Eleuterio 

Ourense, 1635 

Madeira policromada 

49 x 33 x 18 cm 

Como en moitos casos de santos dos primeiros séculas, con san Eleuterio 

prodúcese unha suplantación. O Eleuterio ao que primeiro se rende culto, 

Ourense, Museo da Catedral 

con gran difusión en Galicia, é o bispo e mártir no ano 130, venerado en 

Roma na vía Salaria e que figura no Martiroloxio Xeronimiano o 18 de abril 

xunto coa súa nai Antea ou Antía . Este era o que se veneraba en Ourense e 

8 1BL10GRAFIA 

de quen se supón eran as reliquias, suposición que queda aclarada na rela

ción que existía en 1539 na catedral, na que se le "outras (reliquias) que 

din ser do báculo de san Eleuterio, bispo e da súa nai Dancia" (Clara equivocación de Antía) . 

O paso do tempo va i facer que o que eran reliquias do báculo se convertan en costelas, aínda 

que estas sigan a ser de madeira, e o dende moi antigo venerado Eleuterio bispo, pasa a se con

verter no papa san Eleuterio que foi bispo de Roma de 175 a 189, polo afán popular de dar a 

preferencia ~ t iara sobre a mitra, por ser de máis categoría . 

As!, cando en 1635 nun momento no que o Cabido toma interesantes acordos sobre as reliquias 

e a süa dignificación, concretamente o 21 de maio de 1635, determina "que unha das costelas 

de 'S Eleuhterio' se poña á parte en caixa de madeira para que se poida tocar aos enfermos 

mordidos de cans rabiosos ou serpes pola moita devoción que se ten ao glorioso santo" e o 26 

de xuño do mesmo ano que se faga un carpo para as costelas e taboíñas do "Santo Pontífice 

Eleutherio", xa que se fraguou a suplantación e o santo que se representa coróase coa t iara 

dos papas, que lle corresponde ao suplantador. 

Referímonos a unhas reliquias moi veneradas polo pobo que acode a tocar con elas aos mordi

dos por un can rabioso e que pola süa importancia se colocan nun busto de madeira policroma

da representando a un papa con tiara e capa pluvial cun querubín como broche e no peito unha 

ampla teca cadrada que permite ver as reliquias, que son un has taboíñas forradas con tea ver

mella, ás que tamén é fácil acceder pola parte posterior do rel icario. 

Trátase dunha talla de estilo tardomanierista realizada en 1635, que é de supoñer foi encargada 

a un escultor local, dos activos nese tempo en Ourense, entre os que destaca Juan de Acosta, 

quizais o autor da mesma. 

Estivo o busto ata 1994 no relica rio e dende daquela no Museo da Catedral. 

Sen referencias bibliográficas ata o presente é interesante afondar no seu estudio artístico e nas 

curiosidades haxiográficas que tivo o seu culto en Ourense. 

M .A.G.G. 

RooRICUEZ RooRICUEZ, M., Hagiogro!Ta de Gali
cia, Santiago de Compostela. 1973 (Inédito) . 
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Busto relicario dunha santa mártir 

Anónimo cortesán, primeiro cuarto 
do século XVII 

Se as reliquias supuxeran dende tempos medievais un ben de indubidable interese 

para as casas relixiosas, este papel cobrará unha especial distinción no proceso de 

reafirmación relixiosa fronte á ruptura protestante. As fundacións nobiliarias hispaMadeira policromada 

70 x 51 x 30 cm 

Monforte de Lemas (Lugo), 
Museo de Arte Sacra, convento 

nas do momento cifran a súa eficacia espiritual na posesión de conxuntos inxentes 

de restos sagrados, convertidos en viático útil para a alma dos seus fundadores. 

A dotación de reliquias, nos máis elaborados depósitos de escultura e ourivería, ele Santa Clara 

BIBLIOGRAFIA 

transformábase na bagaxe que garantía a proximidade co triunfo da inmortalidade. 

O convento de clarisas monfortino, fundación de Catalina de la Cerda y Sandoval 

- fili a do todopoderoso duque de Lerma- e do seu esposo Pedro Fernández de Castro, duque 

de Lemas, iniciaba a súa andaina en 1622. Os fundadores pertencían a familias fortemente vin

culadas co drculo monárquico, en razón do seu parentesco. O duque de Lemas fara embaixador 

en Roma, vi cerre i de Nápoles e ocupara cargos xunto ao rei que o facían partícipe dos gustos e 

as modas da piadosa corte de Filipe 111. Neste panorama inscríbense as doazóns de relicarios 

escul tóricos que recib irá a comunidade clarisa de Monforte, similares ás que se producían neu

tras fundacións relacionadas co contorno familiar dos Lemas e estritamente contemporáneas, 

en Valladolid ou na vila de Lerma. Hai xa algúns anos que un interesante traballo de Casamar e 

Chamoso daba a coñecer boa parte desta colección admirablemente conservada en Monforte, 

pero engadidas a ese catálogo seguen a aparecer máis pezas que testemuñan na clausura a 

abundancia e a calidade patrimonial da casa. 

A representación desta santa mártir é proba disto e reforza a similitude cunha extensa nómina 

de obras procedentes dun mesmo obradoiro e con características comúns, delatadas polo enor

me parecido estilístico coas doadas polo duque de Lerma aos conventos valisoletanos de San 

Diego e San Pablo, comprobable no busto de Santiago peregrino que tamén se exhibe nesta 

mostra. A ausencia dunha caracterización iconográfica concreta impide a identificación da escul

tura, unha elegante figura en actitude de arrepentimento, rompendo a frontalidade nunha movi

da disposición . Perdida a cartela e sen outras referencias, a santa sLixeita cruz e palma martirial, 

mentres que nun dos laterais a presenza frecuente dos libros alude á oración. Na interminable 

relación de reliquias que posuía o convento aparecen mencionadas múltiples mártires, imposi-

bles de diferenciar a través dos seus atributos. En definitiva estase a pór en 

relación esta práctica devota de coleccionismo de reliquias coas series de grava

Los dos relicarios de Monforte de Lemas. dos e pinturas que, representando a santos e santas eremitas, poboaron as casas 

monásticas como exemplo elocuente da espiritualidade do seu tempo. As figuras 

femininas viñan reforzar o cumprimento da misión e exaltar os valores da peni-

Reseño sucinto de los sagrados reliquias 
que guardan y veneran en los conventos 
de Franciscanos descalzos y de Podres 
Escolapios de Monforte de Lemas con los 
fechas y testimonios de su autenticidad, 
Moníorte de Lemos, 1896. 

tencia e do sacrificio. 

M.A.M . 





Busto relicario de san Xereón 

Século XVII 

Madeira dourada e policromada 

SS x 4S x 50 cm 

A talla elixida desta capela-relicario do antigo colexio da Compañía de 

Xesús, asentado na vila de Monforte, hai que poñela en relación co seu 

patrón, o cardeal don Rodrigo de Castro, da importante casa nobiliaria dos 

condes de Lemas, grandes de España. Monforte de Lemas (l ugo), lgrexa da 
Nasa Señora a Antlga, Colegio dos 
PP. scolaplos Trátase dun busto longo no que se aprecia a man dun mestre tallista bo 

coñecedor do seu oficio. O artista realiza con pericia unha obra que repre

senta a un maduro varón que aínda non deixou a xuventude, de poderoso e 

musculoso pescozo nun proporcionado torso, vestido coa /arica scammata 
- loriga con escamas- dos militares romanos, e colo recto con cinta de refor-

zo decorada con cru ces dentro dunhas simétricas ondas. O seu cabelo está rizado, con maior 

volume no centro do cranio, o que hai que poñer en relación coa barba que, recortada nas mei

xelas, se prolonga no queixo dividida en dúas guedellas, co que consegue o rostro de sagrado 

hieratismo buscado, efecto ao que contribúe un notable nariz de longo tabique. Os globulosos 

olios e os labios unidos completan a súa xovial expresión, efecto ao que contribúe, sen dúbida, 

o notable traballo de policromía. 

Na parte frontal da peaña corre unha inscrición que nos ilustra da natureza do relicario, e di así: 

DE LA CABECA DEL MARTIR SANT GEREON / / CAPP GENERAL DE LAS ONCE MIL VIRGINES. 

Trátase polo de sn Xereón, patrón de Colonia, que foi segundo refire Louis Réau e outros, un 

dos compañeiros de san Mauricio que se salvou da marte coa Lexión Tebana en Agaune, para 

ser martirizado máis tarde. Réau comenta que este santo adoita ser parella iconográfica de santa 

Úrsula, xeradora dunha lenda coas súas compañeiras, as once mil virxes, desenvolvida en equi

valencia coa da matanza da Lexión Tebana en Agaune, co que teremos así a relación de ambos 

nesta peza escultórico-devocional da igrexa xesuítica da Antiga de Monforte. En canto a san 

Xereón hai que sinalar ademais que adoita facer parella para os artistas alemáns con outro da 

mesma rexión do Rhin daquela Lexión, san Víctor de Xanten (Solothurn tamén, e Agaune, polo 

lugar do martirio), se ben !acopo de Varazze (lacobus de Vorágine) no seu famoso libro Legenda 
sanctorum tan só mencione a este. 

F.J.L.G. 

BIBLIOGRAFIA 
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Brazo relicario 

Francisco de Moure filio e Pedro Pérez, 
ca. 1640 

A talla obxecto de análise encóntrase no retablo das reliquias do antigo 

mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, na parede leste da sancristía a 

modo de armario clasificador, que pecha con portas batentes sobre o moble 

dos ornamentos. Nas súas follas están pintados, polo exterior, os seus dous 

santos patróns: santo Esteva, o protomártir, e san Bieito de Nursia. Baixo o 

seu arcosolio, con pinturas ao fresco outrora -como se aprecia en antigas 

Madelra dourada e policromada 

50 x 20 x 22 cm 

Noguclra de Ramuln (Ourcnsc), lg rcxa 
pimoqulal de Santo Estcvo de Rlbas 
d Sil 

fotografías-, refulxe completamente cuberto con pans dourados o retabliño, 

que consta de predela e dous carpos, senda o inferior e o superior de. cinco 

rúas. Nos ángulos leva decoracións xeométricas que recordan a lambrequíns 

heráldicos. O 13 de agosto de 1640 Francisco de Maure -homónimo filio do gran tallista do pri

melro Barroco galego- , e Pedro Pérez, veciños naque! tempo de Monforte de Lemas, contratan 

co abade Pedro del Valle por 6.500 rea is, "sete nichos da sancristía nova que se esta acabando 

(. .. ) fl vista do Pai Matees, mestre da Compañía de Xesús da vila de Monforte", quen influirá 

nas trazas. A mencionada sancristía, que se concluíra aquel mesmo año, é unha notable estancia 

situada ao norte da cabeceira, en edificio de grandes dimensións polo notable desnivel, obra 

probable dos mestres de cantería Andrés Lorenzo e Domingo de Villar. 

O relicario é un brazo destro enfesto e man dereita levantada, con vestimenta pintada con follas 

simétricas douradas sobre fondo claro, senda os pregamentos da vestimenta practicamente 

simétricos agás na parte máis próxima á base, e no puño, que leva bocamanga lisa pintada de 

negro. O oca expositor para a reliquia é longo e rectangular. A peza aséntase nunha peaña, en 

cuxa parte frontal parece lerse un texto que di S. MVRMAR. M . 

F.J.L.G. 
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Brazo relicario 

Século XVII 

Madeira dourada e policromada 

60 x 20 x 22 cm 

No carpo principal do retablo-relicario do ex mosteiro da Orde beneditina 
de Santo Esteva de Ribas de Sil, na primeira rúa ao carón da fornela princi
pal, encóntrase este brazo-receptáculo de relicario. De pequeno canon, as 
súas dimensións parecen menores aínda pala perda da peaña -o que impide 
coñecer ao mártir cuxa reliquia exhibe- que sería similar á da talla do lado 

Noguelra de Ramuln (Ourense), lgrexa 
parroquial ele Santo Esteva de Ribas 
ele Sil 

dereito. Se o artista tallou a peza en contexto coa biografía do santo póde
se inferir que é un santo mozo a xulgar palas miúdas dimensións da man 
dereita enfesta, como as dun nena. Un santo que reúne estas condiciór:is 

era o mozo márt ir galego san Paio, natural do territorio da diocese de Tui, e venerado no mos
tel ro benedl tino feminino de Antealtares, en Santiago de Compostela. O brazo cóbrese cunha 
vestimenta de pregamentos ondulados e paralelos, agás no pulso e na base. A cor da roupa é 

vermella, con amplas zonas de dourado, como corresponde a un mártir, practicándose na parte 
interna do antebrazo un redondo nicho para a reliquia, no que leva un pequeno óso triangular. 
Os dedos da man están estirados, e co anular roto. 

A presenza destes chamados brazos hai que poñela en relación con esta parte tan importante 
do corpo, na que a man ten un peso específico; aínda que hai que chamar a atención, sobre 
todo, no que se refire ao valor do xesto, no que ten de compromiso, pero máis aínda en todo 
o relativo á definición testemuñal de ser cristián: ser testemuña. 

F.J .L.G. 
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Brazo relicario dun dos compañeiros 

de san Mauricio 

1600 

Madeira policromada 

48 x 16, 5 x 13 cm 

A devoción a san Mauricio e aos mártires da Lexión Tebana estendeuse coa 
Passio Agaunemsium martyrum, século V, e máis tarde, a partir da segunda 
metade do século XIII, a través da célebre Lenda Oourada, onde se relata 

Castro Caldelas (Ourense), santuario 
de Nasa Señora dos Remedios 

como a lexión enteira co seu xefe á cabeza foi executada por orde do 

emperador Maximiano. 

Este é un relicario de tipo antropomorfo, no cal un antebrazo de coidadas 
proporcións garda a parte do corpo á que pertence o obxecto de devoción. 
O seu modelado imita o labor dunha obra de ourivería . A man aberta 

mostrn uns dedos finos e longos, como símbolo dun corpo belo e idealizado. No medio do 
¿¡ntebrazo ábrese o reli ca rio propiamente dito, de formato oval. 

O conxunto aséntase sobre unha peaña sinxela na que se pode ver unha cartela de pergamiño 
co seguin te tex to: "Esta reliquia juntamente con dos cuerpos de estos Mártires que tiene 
Valladolid, se trajo de Alemania con Breve de su Santidad, y cortas de sus Altezas el Archiduque 
Alberto y la Sei'lora Infanta doña Isabel". 

R.M.F.G. 

BIBLIOGRAFIA 

SINGUL, F., Castro Ca/delas en la historia. Esculturo y orfebrería sacros, 2002, pp. 77; SoTELO BLANCO, o .. Castro Ca/delas y su comarca, 
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Brazo relicario de san Castor 

Primeiro terzo do século XVII 

Madeira dourada e policromada 

64 x 16, 7 x 14, l cm 

lnscrlclón: ·s. Castorl M" (na pcaña) 

Xlinqu Ira ele Ambla (Ourcnsc), 
cxcolcglata de Santa Maria a Real 

1 REAU, L. lconografTo del orle crisliono. lcono
gralTo de los Sonlos. Tomo 2 / vol. 3, Barcelona 
1977. p. 272. 

Alzada sobre catro patas de bólas aplanadas, disponse unha sinxela peaña 

rectangular con molduras graduadas, nunha de cuxas frontes figura o rótulo 

que identifica o santo e mártir a quen corresponde a reliquia . Sobre esta 

base descansa o relicario, un antebrazo dereito que ofrece un expositor 

acristalado de forma rectangular, rodeado por unha moldura que o enmarca. 

Va i vestido con manga ata o pulso, onde se cingue mediante un estreito 

puño dourado. Ofrece a man aberta cos dedos lixeiramente dobrados. As 

teas resólvense en pregamentos miúdos, paralelos e verticais, resaltando 

nelas a bela policromía que as enriquece, que debuxa flores e follas de 

in tenso colorido sobre un fondo de ouro raiado. 

San Castor de Coblenza, marmorista oriúndo de Aquitania, foi ordenado 

sacerdote en Tréveris polo bispo Maximino. Evanxelizador da rexión do 

Mosela, foi al i martirizado no ano 302 . Baixo a súa advocación, a catedral 

de Coblenza, na Renania alemá, acolle os seus ósos dende 836. É santo 

patrón dos marmoristas e dos canteirosl . 

B.L.R. 
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Brazo relicario de san Xulio 

Primeiro terzo do século XVII 

Madelra dourada e policromada 

64 x 17 x 14 cm 

In crlclOn: "S Julio M" (na peaña) 

Xunquelra de Ambla (Ourense), 
xcolcgla ta de Santa Maria a Rea l 

Estamos ante un relicario en forma de brazo, dos denominados parlantes, 
nos cales a forma que adoptan indica o contido. Álzase sobre unha base 

cuadrangular moldurada que se asenta sobre catre pés redondeados, figu

rando na súa fronte o rótulo coa indicación do santo e mártir: "S. Jvlio M .". 

Trátase dun antebrazo dereito vestido con teas de denso pregamento hori

zontal belamente policromado con decoración de tema vexetal en cores 

verde, amarelo e rosa sobre o fondo de ouro. O puño da manga está dobra

do sobre o pulso e a man móstrase semipechada, con tres dos seus dedos 

dobrados e índ ice estendido sinalando cara arriba. Presenta unha longa teca 

rectangular acristalada con cerco a modo de marco e cristal para deixar ver 

a reliquia. 

B.L.R. 
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Brazo relicario de santa Castísima 

Primei ro terzo do século XVII 

Madeira tallada, prateada, dourada e 
policromada 

57 x15.2 x15cm 

lnscrlclOn: "Sta Castlsslma martlr Roma / 
Olola Don Martln de COrdova Sei'lo r 
dcsta Vil la" (no brazo esquerdo) 

Xunquclra de Ambla (Ourensc), 
xcolcxlata do Santa Maria a Real 

Este brazo-relicario, que forma parella con outro non exposto nesta mostra, 
aséntase sobre unha sinxela peaña rectangular en c~xa cara presenta a ins
crición que indica o nome do santo ao que pertence a reliquia que alberga 
e, neste caso, a do doador, o prior de Xunqueira don Martín de Córdoba. 

O relicario de santa Castísima correspóndese cun antebrazo esquerdo, vesti
do de manga con pregamento amplo e brando, cuxas teas parecen pesar no 
pulso. A man preséntase aberta e cos finos dedos estendidos, deixando uni
dos anular e corazón. Mostra unha teca rectangular, con cerco moldurado e 

un cristal delicadamente pintado que reproduce unha 
ventá de medio punto de estilo renacentista. A excep
ción da man, que aparece prateada, o resto da peza 
está completamente dourada, incluída a base. 

O relicario pertencente a san Calixto é moi similar 
ao anterior, pero corresponde a un antebrazo dereito. 
A manga presenta decoración policromada de tema 
vexetal e a man é máis carnosa. 

Como preciosos estoxos destinados a conter sagradas 
reliquias, existe na talla unha preocupación evidente 
por conseguir un modelado naturalista, que evoque 
en quen o contempla a imaxe do santo a quen 
representan. 

B.L.R. 
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Brazo relicario 

Primeiro terzo do século XVII 

Madeira dourada e policromada 

57x 15,2x 15cm 

lnscriciOn: "De San P l~cido" 

(no Brazo esquerdo) 

Xunqueira de Ambla (Ourensc), 
cxcolcglata de Santa Maria a Real 

Este brazo- relicario, que forma parella con outro que non se expón nesta 

mostra, adopta forma de brazo, e a súa representación fai clara referencia a 

esa parte do carpo á que pertencen as reliquias que exhibe. Están realiza

dos en madeira dourada e policromada, e descansan sobre unha base 

cuadrangular moldurada que se asenta en catro pequenas patas de bólas 

esmagadas e torneadas. Corresponden a un brazo dereito e un esquerdo 

respectivamente. 

O antebrazo esquerdo aparece vestido de manga redobra

da sobre o pulso e coa man aberta, con longos e finos 

dedos practicamente estendidos. Ostenta unha cabeza 

alada de querubín en relevo no frontal, sobre o que se 

abren dúas tecas rect angulares dispostas en vertical, cun 

cristal que protexe e deixa ver as reliquias no seu interior 

acompañadas por un papel rotulado a pluma que sinala 

ao santo a quen pertencen : " De San Plácido", "De sus 

compañeros". A unión de ambas as reliquias nunha mes

ma peza explícase polo martirio conxunto que no século 

VI sufriron san Prácido -discípulo e compañeiro de san 

Bieito-, os seus tres irmáns e trinta dos seus seguidores. 

A policromía consiste nunha decoración de motivos vexe

tais de volutas en cor verde sobre un fondo en ouro e gra

nate. A talla da man destaca polo seu gran naturalismo e, 

pala súa aparencia, semella pertencer a unha persoa nova. 

O segundo dos relicarios é en todo igual ao anterior, pero 

corresponde ao antebrazo dereito e non contén indicación 

ningunha referente ás reliquias que alberga. 

Este tipo de brazos-relicario foron moi frecuentes durante 

o século XVII, nun tempo no que en paralelo ao renovado 

valor do culto aos santos, se prodiga unha intensa devo

ción palas súas reliquias. 

B.L.R. 







AS COUSAS QUE TOCARON 

Relicarios de obxectos 

relacionados cos santos 
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Saba de santa Eufemia 

Século XII (?) 

Liño na súa cor 

395cmx 120 cm 

Ourcnsc, Museo da Catedral 

Testemuños incuestionables identifican este longo tecido coa sempre chamada 

"saba" de santa Eufemia que envolvería os seus despoxos e que despois se 

utilizou como un obxecto taumatúrxico moi estimado. Así na visita que fai á 

catedral o bispo don Francisco Manrique de Lara en 1545 sábese que se con

servaba na arca de marfil xunto con outras reliquias "una sabana por encima 
como manteles con unos lazos labrados con hilo, tiene veinte palmos de largo 
y seis de ancho en la qua/ hallaron envuelto el cuerpo de Ja gloriosa virgen 
santa eufemia". 

Ambrosio de Morales pouco despois en 1572, descríbea na mesma arca como 

"la Sabana en que estaba envuelto el Santo Cuerpo quando se hizo Ja postrera 
elevación" . E máis extensamente o bispo Muñoz de la Cueva, en 1726 afirma: 

"La misma Santa Iglesia de Orense tiene entre sus reliquias una Sabana de 
Santa Eufemia, que en Jos días más solemnes saca en sus procesiones: es de 
lienzo delgado, labrado con primor a lo antiguo; estuvieron envueltos en ella 
los Santos Cuerpos, aunque no es fácil averiguar ct¿ando se puso, o si se sacó 
antes o después de Ja traslación del Señor Don Pedro Seguín. El día de Sa_nta 
Eufemia se toca a todos, y entre año se lleva a los enfermos cubierta en una 
bolsa de damasco y con ella experimentan Jos dolientes, o el alivio, o un con
suelo muy singular y notable". 

Así pois, a saba era considerada como reliquia e utilizada para prácticas 

sanatorias ou polo menos de consola espiritual aos enfermos. No século XVIII 

colocouse nunha arqueta de prata obra do prateiro Laxe, sinal da aínda intensa 

devoción con que se trataba este tecido vinculado coas reliquias de santa 

Eufemia . O longo lenzo ten algúns buracos e nos extremos fáltanlle bastantes 

centímetros, que sen dúbida se cortaron por motivos de devoción, como reli-, 

quias que se deron a persoas devotas. 

O lenzo está "labrado" ou adornado con labores moi interesantes co mesmo 

tipo de fío sobreposto cunha retícula de palmetas de seis cm en case a súa 

metade, a trama complicase con rombos que presentan círculos, nos extremos 

destes debúxanse diversas figuras xeométricas, mentres que os rombos acollen 

ademais dese mesmo tipo de figuras, aves e leóns rampantes. 

Está pendente este tecido dun estudio por especialistas no tema, así pois polo 

de agora limitámonos a propoñer para este lenzo unha cronoloxía próxima ao 
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século XII, xa que neste século é cando se data por exemplo o pano de reliquias da Virxe da 

Maxestade de Astorga con leóns dunha tipoloxía parecida ás desta saba. Tamén aceptando que 

foi obispo Pedro Seguín (1157-1169) quen trasladou á catedral os restos da santa, habería máis 

razóns para pensar que foi daquela cando se adquiriu para a colocación dos supostos restos da 

santa mártir. 

De todos modos é un prezado lenzo, aberto a estudios que determinen con maior precisión, 

procedencia e cronoloxía, xa que a súa historia máis recente e vinculación con santa Eufemia 

non parecen ofrecer dúbidas. 

M.A.G.G. 

016LIOCílAPIA 

MOML , A., Vlogo de Ambrosio de Morales, por orden del Rey Don Phe//pe 11 o los Reynos de León, y Ga/icia y principado de Astu
r/o , M drld, 1765; Mu~oz DE LA CueoA, F. J ., Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orens, Madrid, 1726. 



Trátase dunha arqueta prismática de planta rectangular, realizada con pran
chas de prata, sen alma interior que a reforce como adoita ser habitual neste 
tipo de caixas. Álzase sobre catro pequenas patas de garras e ofrece nas 
súas catro caras unha rica e dinámica decoración repuxada a base de roca
llas, esteos, flores e follas que deixan no centro uns espellos ovais convexos 
onde se gravan as inscricións. As esquinas cóbrense con naturalistas sartas 
de froitos, flanqueadas por unhas placas saíntes de movido perfil a modo de 
costelas, conformadas por volutas e follas de acanto que se curvan cara fóra . 

A tapa adopta forma de tellado a catro augas, 
delimitadas por finas sartas de flores . Os lados 
menores decóranse con plásticos esteos de "ces" 
e "eses", rocallas e palmas, mentres as vertentes 
maiores ofrecen palmas e grilandas de flores entre
lazadas, todo isto sobre un fondo de retícula a 
base de rombos cun punto central. 

Nos ángulos da tapa sitúanse catro floróns vexe
tais torneados que se aparafusan constituíndo os 
peches da caixa, e que alternan con outras tantas 
cabezas aladas de querubíns dispostas no centro 
do beiril. Coroa a arqueta un florón elevado sobre 
catro cabezas aladas de querubíns. 

A peza, que ofrece un repertorio ornamental de 
estirpe netamente rococó, é unha obra de calidade 
do prateiro ourensán Laxe, quen a marca dobre
mente co seu cuño en dúas das caras. Apenas 
ternos máis novas documentais deste artífice que 
as que nos proporciona Couselo Bauzas, quen 
recolle como en 1758 doura a man de san Martiño 
e repasa algunhas outras pezas de pratería na catedrall . Un Benito Laxe, 
prateiro, aparece como mestre examinador nomeado pala Congregación de 
Santo Eloi da cidade de Ourense, entre os anos 1792 e 18062. Por razón 
das datas, pensamos non se trata dunha soa persoa, senón probablemente 
de dous membros dunha mesma familia, quizais pai e filio, que como adoi
taba ser habitual mantiñan un obradoiro a través de xeracións. 

Arqueta relicario da saba 

de santa Eufemia 

Laxe, ca. 1758 

Prata na súa cor; repuxada, cicelada e 
fundida 

18 x 20 x 15 cm 

Punzón: LAXE 

lnscrición: S. EUPHEMIAE /V. & M. / 
GALLECIAE AVRIAE /SIN DON 

Ourense, Museo da Catedral 

1 CousEw BouZAS, J., Galicia artística en el siglo 
XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Com
postela, 1932, p. 405. 

2 BARRIOCANAL LóPEZ, Y., "Acercamiento al arte de 
la platería desde el marco profesional. Examenes 
de plateros en Ourense (1783-1853)", Boletfn 
Auriense, XXVI (1996), pp. 90-92. 
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A arqueta garda no seu interior un anaco da chamada Saba de Santa Eufemia, un tecido medie

val que envolveu as reliquias desta santa tan venerada na cidade de Ourense, cuxa lenda canta 

foi martirizada no ano 140, o seu carpo foi encontrado por unha pastora na freguesía de Manín 

(Ourense) en l 090, e a súas reliquias foron trasladadas á catedral de Ourense no século XII. 

B.L.R. 
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Relicario do anel de santo Atilano 

Antonio Rodrlguez de Carbajal, último 
terzo do século XVI 

A trad ición sostén que santo Atilano naceu en Tarazana. Xa monxe e 

presbítero, asociouse a san Froilán, que levaba vida retirada nas montañas 
Reliquia, século X 

Ouro, pr¡ita e za firo/ Prata na súa cor, 
sobredourada, esmaltada e vldro 

leonesas do Curueño. Con el fundou os mosteiros zamoranos de Tábara e 

Moreruela e ambos foron consagrados bispos o 8 de xuño de 900, día de 

Pentecoste, na antiga catedral leonesa, ocupando Froilán a sé de León e 

Atilano a de Zamora, da que foi o seu primeiro prelado. Crese que morreu o 

5 de outubro de 919, senda canonizado polo papa Urbano 11 no ano 1092. 

36,5 x 22 x 13 cm 

Zamora, lgrcxa parroquia l de San Pedro e 
San llcl íonso 

Segundo parece, os seus restos foron encontrados -xunto cos de santo 

lldefonso- na igrexa de San Pedro de Zamora, o 26 de maio de 1260, de aí 

que o seu culto est ivera íntimamente unido ao do santo toledano, con quen 

comparte o padroado da cidade, ademais de ser venerado como patrón da 

dlocese. Os seus restos consérvanse na capela alta da igrexa zamorana de San Pedro e San 

lldefonso, ag~s a cabeza, xa que a t radición afirma que foi roubada e trasladada á catedral 

de Toledo. 

Unha lenda local, recoll ida por Lucio Marineo Sículo, engade que visitou os Santos Lugares nun

ha peregrinación de penitencia e que ao seu regreso á sé sucedeu o 'prodixio de atapar no ven

t re dun peixe o anel episcopal que tirara ao río Douro inmediatamente antes da súa partida: 

HTirou dende a ponte ao río o anel que levaba no dedo e dixo: Cando valva ver este anel daque

la merecerei de parte de Deus omnipotente o perdón dos meus pecados ( ... ) Chegou pola noite 

á ermida ( .. . ) Alí unha muller co seu marido recibírono nunha pequena casa ( .. . ) Róganlle a 

Atilano que prepare estes peixes mentres van ela a buscar auga e o home recoller leña. Atilano 

respondeulles amablemente. Despois de coller o peixe máis grande, mentres extraía as vísceras, 

encontrou o anel que botara ao río dende a ponte". 

Freí Atanasia de Lobera, en 1596, citaba a reliquia do anel de santo Atilano deste xeito: "En la 
iglesia de San l/defonso (donde se guarda el cuerpo de nuestro S. Atilano) está también el ani
llo, que él arrojó en [el] Duero, y halló después en el buche del pez .. . Yo lo he visto todo, y el 
anillo es tan delgado que me parece tendrá poco más de un real de plata. Está engastada en 
él una piedra turquesa, no muy fina, algo mayor que un garban~o. Tengo por cierto que esta 
piedra es de las que se suelen hallar en un término junto a la mesma ciudad". 

Posteriormente, freí Anton io de Yepes engadía que "'é moi delgado e tiña non máis ca un real de 

pra ta de peso (que tan humildes eran os bispos daquel tempo), e está engastada nel unha pedra 

turquesa algo maior ca un garavanzo". A estes dous autores seguiríanos na descrición Rojas 

Villandrando, Martínez de Vegas, Manuel de Noboa e Enrique Flórez. 





1 Erimo/og/os XIX. 32, 5. 
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O relicario presenta unha base cuadrangular de lados cóncavos. O pé vai adornado con bichas 

con torso infantil nos ángulos e un pavillón con arcos xeminados nas súas catro frontes que 

apoian sobre pilastras de fustes acanalados; diante delas sitúanse catro columnas dóricas con 

fustes lisos no terzo inferior e acanalados nos dous superiores, que cadran cos remates pirami

dais colocados sobre o entaboamento. O interior desa pequena edícula aloxa a figura de santo 

Atilano, toucado con mitra e revestido con alba e capa pluvial, en cuxo capuz vai gravada a 

figura dun león rampante cara á esquerda e unha estrela enriba; na súa man dereita leva o 

báculo - mutilado, xa que perdeu o nó e a voluta- e na súa esquerda sostén un peixe desventra

do. Está pechado por unha cuberta cónica de perfil cóncavo decorada con gallos. O nó, ovoide, 

leva decoración de flores, follas e cintas, ademais de cabezas e volutas saíntes. A cruz presenta 

cartelas apergamiñadas con óvalos, orixinalmente esmaltados en verde e remates decorados 

con cabezas de anxiños alados. 

O cuadrón central, circular, alberga un anel de ouro -24 x 21 mm- cun zafiro -11 x 8 mm

engastado nun receptáculo oval decorado cun fino cordón . O interior do aro envolve parcial

mente o que parece ser outro anel realizado en prata con pequenos labores de filigrana. 

Trátase dunha sortella, t ipo de anel denominado por santo Isidoro de Sevilla ungulus, cuxo 

nome deriva "de que a xema aparece incrustada no ouro do anel do mesmo modo que a unlla 

(u ngula) está na ca rne" l. 

O relicario é obra do prestixioso prateiro zamorano Antonio Rodríguez de Carbajal -1537-1611-, 
o mfa importante do Renacemento en Zamora, a quen Gómez-Moreno inscribe dentro do 

cfrculo de influencia de Juan de Arfe, e cuxas obras impresionaron tar:ito que foron imitadas 

por algúns dos seus colegas zamoranos. O seu punzón CRºS) apréciase claramente na base da 

edícula . En 1858 foi composto e dourado polo prateiro Manuel Díez. 

J.A.R.H. 
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Anel de santo Ordoño 

S~culo XI 

Ouro 

1,50 x 2,50 (dl3m.) cm 

O anel é unha das insignias pontificais menores, símbolo dos desposorios 
místicos entre o prelado e a lgrexa. No IV Concilio de Toledo (633) menció
nase expresamente e o seu uso xeneralizouse ao longo do século IX. Dende 
o século XII era frecuente colocalo sobre as luvas. Astorga (León), Museo de la Catedral 

Este anel de ouro pertenceu ao bispo de Astorga Ordoño 11 (1061-1066), 
. ., H,Uen co seu amigo Alvito, bispo leonés, a instancias de Fernando 1 de León, 

'Vi~xoÜ:á corte de Al-Mutamid de Sevilla e regresou de Al-Andalus co corpo 
de santo Isidoro que, dende daquela, .se custod,ia na. real colexiata leonesa. Ambos prelados, 
polas súas virtudes, honráronse cqmo santos. 

A xola encontrouse en 17 40 cando se abriu a seu sarcófago antes de ser trasladado de lugar, na 
lgrexa de Santa Marta de Astorga, con ocasión das remodelacións efectuadas no templo. Trátase 
dun aro de ouro de 0'6 cm de ancho que se amplía, progresivamente, cara á parte superior do 
mesmo, ata alcanzar os 2'5 cm. Aquí se fixara unha peza ornamental hoxe desaparecida. 

No seu deseño e ornato simétrico aprécianse tres zonas ben definidas. A máis estreita é 
maciza e estriada. Os seus extremos rematan en dúas cabezas de felino, afrontadas, nas que 
se traballaron con esmero as orellas, os olios e o nariz. Coas súas fauces abertas enlazan co 
motivo ornamental do segundo tramo do anel, unindo a cola dun pequeno animal fantástico. 
É a imaxe dun dragonciño realizada nunha peza independente que se superpón e solda ao aro 
e acomódase, perfectamente, ás súas dimensións e á curvatura do mesmo. Da figuriña só se 
aprecia parte do seu corpo cuberto coas ás, a cerviz e a cabeza. A ambos os lados da mesma 
dispóñense as patas do animal, cuxas garras aprehenden o bordo do adorno central. Este tipo 
de pequenos animais tiveron unha gran difusión tanto en pezas de ourivería coma no campo 
da miniatura. Abundan os exemplos, dende o principio da ldade Media, dende o centro de 
Europa ás lilas Británicas. 

Finalmente, na parte superior, dispúxose un cabuchón co perfil dentado e inscrito nun círculo 
granulado. Segundo se le nunha descrición que se fixo do anel no momento do seu achado, 
nese lugar " ten unha pedriña, que non se sabe se é fina; nela está esculpida unha cara de home 
que, sinalándoa en cera, parece como de ata trinta e oito anos" . É posible que esta peza, hoxe 
desaparecida, fose un camafeo ou unha pedra antiga reutilizada. Non obstante, se prestamos 
atención ao referido texto, vénnos ao recordo a cabeciña que adorna o cáliz de dona Urraca do 
Museo da Real Colegiata de San Isidoro de León. 



Exemplos de aneis episcopais de certo interese, con anterioridade aos séculas do Románico, 

poden ser o de san Gonzalo, en San Martiño de Mondoñedo (Lugo) ou o de san Rosendo, no 

mosteiro ourensán de Celanova, consagrado á súa advocación. 

\ E.F.G. 
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Anel de san Rosendo 

Século XII 

Fil igrana de ouro con entalle romano 

3,3 x 3,2 cm 

Anel de aro de cinta traballado con filigrana e granulación, vella técnica de 

xoiería con orixe nos ourives da antigüidade. A Galicia chega polo camiño 

da ourivería céltica e, en xeral, da Hispania prerromana. O Castrón d'Ouro 

ou o Tesauro de Bedoia son exemplos da súa temperá aceptación entre nós. 

No chatón, cornalina de época romana, aparece gravado o deus Xúpiter. 

Procedente do mostelro de San Salvador, 
Cclanova (Ourcnsc) 

Ourcnsc, Musco da Ca tedral 
A peza forma parte do chamado Tesauro de san Rosendo, conxunto de 

obras diversas tidas por reliquias do fundador do mosteiro de Celanova, 

cando nin por estilo nin por cronoloxía tiveron relación ningunha co santo, 

pero que na ldade Media exercían unha fascinación especial, contribuíndo a 

enxalzar a flgL1ra do posuidor de tales marabillas. Entre os variados obxectos que conforman o 

tesouro (peites, pezas de xadrez, cálices, etc.), non resulta estraño encontrar un anel, xa que 

dende os concilios hispano-visigodos era o símbolo dos desposorios místicos entre os bispos 

e a sOa igrexa . 

Aínda que se descoñece a súa procedencia, tales xoias eran habituais en Galicia, que xa en épo

ca romana mantiña relacións con Oriente, concretamente con Bizancio, de onde veñen artífices 

a traballar, e eses intercambios manteranse ao largo do tempo. Martiño de Dumio e outros bis

pos fundadores chegan acompañados de artistas -monxes ou laicos- que estableceron escalas 

de artes e oficios, canalizando o gusto polo latino-bizantino. Os ourives composteláns continúan 

nesta liña e, pola outra parte, non se debe esquecer que no mercado de Santiago circulaban 

esmaltes escavados e alveolados. 

Tampouco resulta raro encontrar a figura dun deus pagán -Xúpiter- no anel dun bispo ou 

nalgunha outra reliquia, dada a admiración polas pedras romanas que nunca se perdeu. O anel 

é símbolo de xerarquía, enaltecida polo valor da pedra . O busto-relicario de Santiago Alfeo da 

catedral compostelá ten incrustado na parte posterior un gran camafeo de sardónica en tres 

capas coas figuras modeladas de Xúpiter e Hebe nus, alfaia procedente da colección de trinta 
et una pedros et sortellas doadas ao Apóstolo polo arcebispo Juan García Manrique o 26 de 

novembro de 1388. 

M.P.B. 

BIBLIOCRAFIA 

BANCO T0Rv1so, l., · El tesoro de la Iglesia·, en Marovil/as de fa España Medieval, León 2001, pp. 155 ss.; BARRAL, A., f.114, en Ga/icia 
na tempo, Compostela, 1990; CELLINI, B .. Tro tadas de orfebrería, escultura, dibuja y arquitectura, Madrid, 1989; LóPEZ FERREIRO, A., His
toria de fa S.A.M. catedral de Santiago, VI, Compostela, 1903, pp. 264; IDEM, El aro en fa España prerromana, Rv. de Arqueología, 
Madrid, 1989; YZQUIEROO PERRIN, R., · o rfebrería·, en Golicia Arle medievo/ 11, XI, Coruña, 1996, pp.484-491 . 





260 

Mitra atribuida a san Rosendo 

España, finais do século XII ou principios 
do XIII 

Relicario: Armesto (?), 1779 

Liño, seda e semlseda; bordado 

Relicario: prata; fundida, clcelada 
gravada 

21,8 x 28,5 cm; lnfulas: 41 x 2,8/2,S cm; 
clrculo: 2, 7 (rcberete dourado)/0,2 
(reberete verde) 

Procedente do mostelro de San Salvador 
d C Innova, Ourcnsc 

Our n , Mu o dn Cnt drnl 

A mitra de san Rosendo procede do convento de San Salvador de Celanova, 
fundado polo santo, onde faleceu no ano 977. Consérvase nunha urna de 
prata e cristal do ano 1779. 

O tecido de base da mitra consiste en dúas capas dunha tea fina de liño e sen 
debuxo, cosidas entre se con bordado de piqué con contorno romboidal. 

Polo bordo inferior discorre un reberete de taboíña vermello e dourado 
entre dous tecidos en verdes moi estreitos. No debuxo variado do reberete 
dourado altérnanse fragmentos con debuxo e cinta para trenzar con rombos 
e franxas de punta aguda, con ornamentos xeométricos. 

Para a tira bordada vertical cortáronse bandas dun tecido de seda de cor 
marrón-dourada, chamada taqueté, e aplicáronse ao bordado de liño na 
metade da parte dianteira e traseira. Unha delgada banda branca-vermella
branca, que está cortada aos dous lados, separa as dúas franxas de distinto, 

ancho do anaco de tecido. A franxa máis estreita ten o debuxo dunha banda corrida de dúas· 
palmetas enmarcadas de forma lanceolada cun rombo no medio, que nos espazos intermedios 
introdúcese dividido á metade e reflectido a ambos os lados. Da fraoxa máis ancha probable
mente só está cortada a cuarta ou quinta parte superior. Os ornamentos ovalados en punta, 
que terminan nun estilizado lirio e están enmarcados por aros vexetais que se enrolan na 
dirección aposta con grandes follas lobuladas e gomas, altérnanse con lirios de longo talo 
con aros que se enroscan lateralmente. Encontráronse tecidos cun debuxo similar na tumba 
de María de Almenar e de Leonor de Castela, raíña de Aragón (falecida en 1244) en Santa 
María la Real de Huelgas, Burgosl . 

As ínfulas están cortadas dun tecido branca de seda e sen debuxo de forma lixeiramente trape
zoidal. No extremo inferior aplicase un reberete de flacos de taboíña verde, por riba un anaco 
de reberete dourado entre dous reberetes tecidos verdes e finalmente unha tira do taqueté. 
Para unha ínfula cortouse o taqueté no mesmo sentido dos reberetes verticais. Para a segund~ 
ínfula utilizouse outro fragmento de tecido, co debuxo en trama dunha inscrición árabe 
estilizada fronte ás palmetas enmarcadas de forma lanceolada. Na parte posterior as mitras 
están forradas cunha semiseda verde con trama de algodón. 

l HERRERO CARRETERO, c .. Museo de telas medie
vo/es. monasterio de Santa Maria la Real de Huel
gas, Madrid, 1988. pp. 92-93; GOMEZ MORENO, 
M .• El panteón reol de los Huelgos de Burgos, 
Madrid. 1946, pp. 46-47, llustraclOns, 41, 52. 

Por dentro, a mitra está reforzada cun pergamiño escrito e dous anacos de 
pergamiño máis novas e sen escribir, colocados sobre o pergamiño máis 
vello, e forrados cun tecido de seda azul. 

O uso do taqueté hispano-árabe con inscricións árabes e debuxos de cintas 
permite deducir a fabricación da mitra en España. En lugar dunha sarga con 



debuxo de rombos, como é usual noutras mitras medievais en Francia e Italia, utilizouse para a 

mitra de san Rosendo un bordado de piqué. Este tipo de trama, así como a utilización dun 

taqueté con inscrición árabe, son características únicas e non aparecen en ningunha outra mitra 

da alta ldade Media europea que se conserve. Igualmente inusual é a utilización dun tecido de 

semiseda verde con trama de algodón, que ou ben foi fabricado en España ou foi importado da 

zona árabe. 

Posiblemente a mitra foi fabricada no momento da canonizació'n de san Rosendo en 1195, por 

Celestino 111. A súa forma e pequena altura de 21,8 cm corresponderíanse con esta datación. 

Polo demais, os tecidos como o taqueté utilizado e tamén a semiseda verde adóitanse datar 

máis ben na primeira metade do século XIII, de forma que a mitra tamén podería ser dunha fei

tura algo máis tardía, no primeiro cuarto do século XIII. 

A mitra está colocada nun relicario arxénteo con cristais, que leva data 1779 e inscrición MTRA 

DE S. ROSENDO. É de estilo barroco e pódeselle atribuir ao prateiro celanovés Manuel Armesto, 

activo neses anos finais do século XVIII. 

H.B. 
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Báculo de san Rosendo 

Século XII 

Marfil 

21 x 11 x 7 cm 

Procedente do mostel ro de San Salvador, 
Cclanova (Ourcnse) 

Estilización do caxato pastoril, o báculo do bispo é o símbolo da súa autori
dade dende o IV concilio de Toledo 1, como natural corolario da parábola do 
Bo Pastor, na que Xesús se revela a si mesmo en avatar de Supremo Pastor 
de almas: "Ego sum pastor bonus". 

O báculo de san Rosendo pertencente ao tesauro que leva o seu nome é 
das escasas pezas de marfil (xunto con tres peites do mesmo tesauro 
conservadas en Galicia, especulándose sobre a posibilidade de que fose 
realizado a partir dun dente de elefante que o santo deixara en herdanza 

Ourcnsc, Musco da Catedral 

e aceptandose como data de elaboración o ano 1194 cadrando coa consagración do mosteiro 
celanovense2. De botón sen realces, a voluta de perfil oitavado remata coa cabeza dun tauro 
que sostén unha cruz trifoliada, o resto é liso con sinxelos debuxos. Yzquierdo Perrín (1993) 
supón que puido ser labrado en obradoiros leoneses pala súa gran tradición eboraria e pala 
súa proximidade a Celanova. Tal hipótese gaña consistencia se ternos en canta que san Rosendo 
era filio de Gutierre Menéndez e santa llduara, parentes dos reís de León. Quizais o mosteiro 
buscaba con esa aproximación a un reino, capaz de crear obras tan destacables como a Cruz de 

1 BANCO TOHVISO l., ·e1 tesoro de la Iglesia· . en 
Marav///os de la Espar1a Medieval, León, 2001 , 
p. 162. 

2 BARML. A .. ·A ouriverla da Galicia medieval: unha 
arte 6 servicio do culto•. en Go/icio romónico e 
gótica, Galicio Terro Único. Santiago, 1997. 

BIBLIOCRAFIA 

Fernando 1 e Sancha, exaltar a figura de quen fara bispo de Mondoñedo e 
da sé compostelá. 

A feitura deste báculo foi fonte de inspiración de obras de artistas plásti
cos contemporáneos, esculturas de Buciños e Xosé Cid así como deseños 
(cartelismo) do pintor Fiz Valcárcel. Certas iconografías saltan sobre o 
abismo do tempo e manteñen aceso o remol da memoria. 

M.P.B. 

BANCO T0Rv1so. l .. · e1 tesoro de la Iglesia·, en Maravillas de la España medieval, León, 2001, pp. 155 ss.; BARRAL A., ·A ourivería na 
Galicla medieval. Unha arte 6 servicio do culto•, en Ga/icia romónico e gótico. Galicia Terra Única, Santiago, 1997, pp. 331 ss.; L6PEZ 
FERREIRO, A .. Historio de lo S.A.M. Iglesia de Santiago, 11, Santiago de Compostela, 1899, pp. 359 ss.; ROMERO PosE, u .. ·A igrexa na 
Gallaecia altomedieval: San Rosendo e San Pedro de Mezonzo·, en Galicia Terra Única, Santiago, 1997, pp. 154-161; YAÑEZ NEIRA, D .. 
· Rosendo san·, Grun Enciclopedia Gol/ego, XXVII, Gijón, 1974, p. 114; YZQUIEROO PERRIN, R .. ·Marfiles·, en Golicio Arte medievo//, X, 
Coru~a. 1993, pp. 49S ss. 
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Cáliz do Tesauro de san Rosendo 

Século XII 

Prata e prata sobredourada 
O vaso sagrado para conter o viña que, no sacrificio da misa, se converterá 

no sangue de Cristo; foi dende sempre, xunto coa patena, un dos obxectos 

litúrxicos máis importantes. Nos albores da cristiandade os materiais utiliza

dos non foron suntuosos: madeira, cerámica, etc. O Museo Provincial da 

Coruña exhibe un cáliz e unha patena de terracota pintada con vernices 

brancas, dos séculas VI-VII. Será a partir do Concilio de Coyanza (Valencia 

l U x 11 ,5 cm 

Procedente do mostelro de Sa n Salvador, 
Celanova (Ourcnse) 

Ourcnsc, Musco da Catedra l 

de Don Juan), ad restaurationem Cristianitatis, celebrado no ano 1050 por 

desexo do rei Fernando 1, cando se prohiba o emprego de barro, madeira ou 

substancia crebad iza na súa confección. Posteriormente, o concilio reunido 

en Compostela no ano 1060, subscrito polos bispos Cresconio, Suario de Dumio e Vistruario 

(electo metropoli tano de Lugo), manda no capítulo 111 que os templos estean provistos de cru

ces, calxas e calices de prata. Este metal e o ouro serán asiduamente utilizados dende daquela. 

Na Historia Compostela, falase de como o rei Afonso VI enviou a Compostela ao seu ministro 

Albertino para vender un cáliz de ouro " luxoso e magnífico". 

Na súa tipoloxfa este cáliz, que forma parte do chamado Tesauro de san Rosendo, responde ao 

modelo predominante no seu tempo: copa semiesférica circundada no-bordo poi a inscriciór:i : 

+ FVNDITVR HIC SANGVIS QVO VIRVS PELLITVR ANGVIS, limitada por liñas incisas; un nó 

esférico con relevos de grifóns entre rolas vexetais; dous aneis sogueados unen a copa con 

base abucinada onde aparece inscrito: "OB HONOREM S[ANJCrnE TRINITATIS MEMORIA 

IHOANNIS", aludindo quizais ao doador. Manuel Murguía, xa en 1888, puxo en dúbida a crono

loxía altomedieval desta peza; de feito, tanto a epigrafía como a decoración de rolas habitados 

do nódulo central son característicos dos obradoiros de ourivería románica do século XII, cun 

reflexo tardío no célebre cáliz do abade Pelagio (finais do XII). 

M.P.B. 
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Patena do Tesauro de san Rosendo 

Século XV 

Prata dourada 

14 (dlám.) x l,S cm 

Compañeira indispensable do cáliz, a patena é un pequeno prato ou disco 

metálico onde o sacerdote coloca a Hostia cando celebra e coa cal cobre o 

Procedente do mostel ro de San Sa lvador, 
C lanova (Ourcnsc) 

vaso sagrado. A súa singular característica (a encomenda de contero carpo 

de Cristo) ocasionou que esta peza litúrxica fose obxecto dun especial coi

dado á hora da súa confección, descartándose dende o Concilio de Reims 

(803) o emprego de materiais crebadizos, por razóns facilmente comprensi-Ourcnsc, Musco da Catedral 

bles. A pesar de que nas escavacións levadas a cabo polo investigador Cha

moso Lamas en Moraime no ano 1972 se encontraron pratos litúrxicos de 

vidro, o habi tual é o emprego de materiais nobres coma o ouro ou a prata. 

A súa tipo loxTa é sinxela: son redondas e planas, con interior lixeiramente cóncavo decorado con 

algCm motivo gravado pois, pese a que na abadía de Silos ou na colexiata de San Isidoro de León 

conservan algunhas pezas adornadas con pedras preciosas, axiña foi descartada tal ornamen

tación ante o temor de que restos da Hostia consagrada puidesen quedar adheridos nela. 

Esta patena complementa o cáliz de san Rosendo, a pesar da súa datación posterior. De forma 

ci rcular, presenta no seu interior oito lóbulos en releve; o centro leva gravada en nimbo crucífera 

a man de Deus que bendice, e o bordo liso aparece percorrido por unha inscrición gótica. 

M.P.B. 
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Peites litúrxicos do Tesauro 

de san Rosendo 

Século XII-principios do século XIII 

Marfil e óso 

12 X 12 X 1,5 X 13 X 9 X 5 
2x12.5x l,5cm 

Procedentes do mostcl ro de 
San Salvador, Celanova (Ourense) 

Ourcnsc, Museo da Catedral 

Este conxunto presenta tres peites litúrxicos, cada un deles con dobre fileira 

de púas -coa habitual diferenza de grosor entre elas- e eixe central decora

do. O máis sinxelo dos tres, realizado en marfil nunha única peza, limítase a 

uns atauriques debuxados nunha das súas caras, en negro e aura 1, que 

gardan unha absoluta simetría dentro do sinxelo enmarque lineal que os 

alberga; a outra cara móstrase lisa . Esta peza foi considerada por Batlle 

como obra islámica2, polo que estariamos ante un exemplo máis dos moitos 

que demostran os estreitos vínculos comerciais que a ldade Media 

desenvolveu entre o mundo islámico e o cristián. 

Os ou t ros dous peites son de óso, e neles desenvólvense xa as composi

cl6ns a base de motivos xeométricos incisos e coloreados alternando con outros calados no 

materia l. Pero fron te do realizado en marfil, nestes dous peites optouse xa por aplicar outras 

pezas do mesmo material sobre a base orixinal que incluía as púas; ·se nun esta adición se redu

ciu a dúas pezas estreitas e alongadas sobre cada cara, delimitando así a parte central de cala

dos, no outro os elementos ornamentais foron realizados nas dúas placas independentes que 

despois se aplicaron sobre as dúas caras do eixe central liso da peza orixinaria, anulando daquela 

os calados; neste último, ademais, obsérvase a presenza dun burato circular que ocupa a zona 

central dunha das súas caras, o que viría marcar a diferenza con respecto á outra. A presenza 

dun ou dous pequenos círculos concéntricos arredor dun punto central obsérvase como motivo 

ornamental recorrente que abriga a estreitar aínda máis a relación formal entre estes dous peites 

de óso, con independencia de que tanto os enmarques como a propia forma dos calados sexan 

distintos; en calquera caso, tanto eses calados como as propias incisións contribúen a avivar os 

respectivos eixes centrais, cun delicado efecto claroscuro que semella buscar a continuidade con 

respecto ao que producen as propias púas. 

1 Asl o constataba J . Ferrandis polo 1940 (Fe
RRANDIS (1940). p. 195, ficha nº 72 e L~m . Lll); 
!amén llATLLE (1961 J. p. 507, ficha 1738. 

2 BATLLE (1961), p. 507, ficha 1738. 

3 FERRANDIS (1 940), p. 195, ficha nº 72; BATLLE 
(1961 J. p. 507, ficha 1138. Esta mesma cronoloxla 
mantlvoa a blbllografla posterior: GoNzALEZ GAR
c!A, HERVELLA VAzQUEZ (1992), pp. 15-16; GoNzA
LEZ GAAclA (1993), p. 427; GoNzALEZ GAAclA (1995), 
p. 167; YlQUIEROO PERRIN (1995), p. 496. 

Estes tres peites pertencen ao denominado Tesauro de san Rosendo, valioso 

e excepcional conxunto de pezas que, procedentes do mosteiro de Celanova 

e actualmente conservadas no Museo da Catedral de Ourense, se tiñan por 

todas as reliquias do fundador da abadía. Pero o certo é que tanto o seu 

estilo como a cronoloxía correspondente negan por completo semellante 

adscrición para a maioría destas pezas, senda habitualmente posteriores 

todas elas; de feito, isto é o que acorre cos tres peites litúrxicos; atendendo 

á súa decoración, o primeiro dos tres descritos foi datado no século Xll3, 

mentres que para os dous restantes realizados en óso prefírese retrasar a 
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súa cronoloxía ata comezos do século Xlll4. Rosendo Gutiérrez (907-977) foi a figura eclesiástica 

máis importante na Galicia do século X, impulsando a fundación e o desenvolvemento dun gran 

número de mosteiros -destacando entre eles o de San Salvador de Celanova- e chegando a 

gobernar incluso a sé compostelá durante algúns anos; unha vez marta, a súa fama de santida

de iríase acrecentando, ao que contribuirían en boa medida aquelas vellas abadías xa consolida

das, logrando que en 1195 o papa Celestino 111 levase a cabo a esperada canonización; por isto 

non debe estrañar que o habitual fenómeno das reliquias tamén se xerase en torno á figura de 

san Rosendo, e dunha maneira especial en Celanova, o que viría explicar a conformación dese 

magnífico tesauro; aínda que en orixe si puido conter unicamente pezas vinculadas ca santo, os 

séculas posteriores irían engad indo outras, como froito desa lóxica confusión entre o precioso e 

o antigo ca sagrado. E máxime cando o fenómeno das reliquias e a súa veneración se converteu 

nun dos fa ctores clave da relixiosidade medieval e aínda posterior, chamadas a perpetuar e 

renovar a memoria dos santos e mártires. 

Aínda que se conservaron escasos exemplos (de feito estes tres peites son únicos en Galicia), o 

certo é que a súa uti lización litúrxica foi frecu ente nos séculas medievais. Así, a súa presenza era 

habitual nas solemnes cerimonias pontificais, pasto que despois de lles cambiar os zapatos palas 

sandalias aos bispos, qui tarlles a capa e facelos sentar na cátedra, un diácono colocaba unha 

especie de toa lla ou peinador arreciar do pescozo do bispo e peiteáballe os cabelos mentres o 

prelado pronunciaba unha oración especial s. Non nos chegaron novas documentais sobre estes 

peites de Celanova, o que vén dificultar en maior medida o seu estudio e análise histórico-artís

tico, aínda que é fácil pensar que a súa vinculación con san Rosendo estaría determinada pala 

4 Asf o sln~ I ~ Batllc Gallart. afnda que con ccrtas 
dObldas (BATLLE [1961 J, p. S07, fichas 1736 e 
'1737). Outros autores atribúenos ao século XIII 
xa de rnancirn xenérica: GoNzALEZ GARCIA (1993), 
p. 427. 

5 FERRANOIS (1940), p. 28. 
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súa fama como bispo. En canto ao estado de con~ervación destes peites, 

é óptimo no realizado en marfil e nun dos óseos, dado que aínda mostran 

íntegras todas as púas, ao tempo que os seus elementos decorativos se 

manteñen case intactos; polo contrario, o terceiro perdeu xa varias das 

súas púas, se ben o seu eixe central conserva tamén en bo estado a súa 

trama ornamental. 

o.e.e. 
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Ara portátil do Tesauro de san Rosendo 

Ca .1105 

Pórfiro verde, prata dourada e nielada 

26 x 18 x 4 cm 

Procedente do mostcl ro de San Salvador, 
Cclanova (Ourcnsc) 

Ourcnse, Museo da Catedra l 

A pedra de pórfido aparece gornecida por un marco de madeira recuberta, 

na cara anterior, con placas de prata dourada onde se efectuaron nieles que 

representan ramas enroscadas onde peteiran aves de rapina. Moldurando 

a pedra, figura unha inscrición: 08 HONOREM SANCTI SALVATORIS CELLA
NOVENSIS RUDESINDUS AEPISCOPUS PETRUS ABBA ME IUSSI FIERI (Na 

honra de San Salvador de Celanova, o bispo Rosendo e o abade Pedro 

mandáronme facelo) . Tras as últimas letras, insírense doÚs signos cúficos, 

pero estes caracteres arábigos aínda non foron descifrados. 

No envés encontramos outra inscrición no bor

do: ESSE DECET CLARAM VITAM VENIENTIS 
AD ARAM OFFERAT UT MITEM POPULI PRO 
CRIMINE VITE (Cómpre que, quen veña ofrecer 

ante esta ara sexa de vida honesta para que 

redima as faltas do pobo). No centro reprodú

cese a imaxe de Cristo inscrita nunha mandarla 

que suxeita na man esquerda o Libro da Lei e 

bendice coa dereita, flanqueada por catro 

anxos, que a maioría dos autores interpreta 

como unha Ascensión, pese a que para Clara 

Bango García (2001) esta Maiesta Domine 
sería unha Teofanía sen máis indicación. 

Este tipo de altares portátiles foron moi utiliza

dos nos séculas XI e XII, nunha época de oficios 

relixiosos itinerantes. Os temas da decoración 

relacionan esta ara cos obradoiros composte

láns, coa metalistería do período de Gelmírez. ' 

Encóntranse outras semel lantes en obradoiros 

ingleses e alemáns dende a primeira metade 

do século XI, tal como sinala Yzquierdo Perrín. 

Habería que subliñar así mesmo os motivos 

propios das artes suntuarias galaico-leonesas, 

como a utilización de decoración cúfica que 

durante eses anos tamén foi empregada nunha 

obra de doazón rexia: a Ara Santa de Oviedo. 
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Admitindo que a combinación de elementos decorativos árabes e románicos remite á ourivería 
santiaguesa do século XII, algún historiador subliña que tal conexión é máis unha intuición ca 
unha constatación estilística, xa que apenas conservamos exemplos coetáneos na sé compostelá 
para establecer un parangón (tales exemplos coñécense basicamente a través de fontes cronís
tico-documentais). Non obstante, o profesor Moraleja (1980) estableceu un paralelismo inob
xectable entre a ornamentación da orla da ara celanovense e un motivo presente nunha das 
columnas entortas procedente da portada norte da catedral de Santiago, hoxe conservaba no 
Museo da Catedral. Sobre as diferenzas de efecto determinadas pala talla en mármore fronte 
dos labores en esmalte negro (nielado) imponse un mesmo esquema rítmico dos ramallos enros
cados e a similitude nas posturas das aguias. Este paralelismo non supón necesariamente unha 
influencia mutua nun ou noutro sentido, máis ben sería conveniente presupoñer unha fonte 
común (a ourivería xelmiriá), da que tanto o altar portátil como a columna da portada norte 
serían reflexos directos. 

No que respecta á Ascensión do reverso, o propio Moraleja indica algunhas coincidencias morfo
lóxicas coas figuras da portada de Praterías. A imaxe de Celanova permítenos imaxinar o aspecto 
do Cristo ergueito (rectus) que presidiría o friso orixinal compostelán. Outros indicios relativos 

a composición ta les como a rixidez frontal, a man que bendice mostrando toda a superficie con , 
longos dedos, o modo de soster o libro, os pregamentos da roupa onde apenas se perfila o 
corpo, ou os pés separados apuntan ás figuras apostólicas do claustro de Moissac. Esta filiación 
confirmarla unha vez máis as débedas ultra pirenaicas en obradoiros vinculados á introdución da 
arte románica no norte da Península ao longo do Camiño de Santiago. 

M.P.B. 
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M., Estudios sobre el rom6nico, Madrid, 1995, pp. 163 ss.; Yzou1rnoo PERRIN, R., "Orfebrería", en Golicio Arte Medievo//, X, Coruña, 
1993, pp, 485 SS. 



O tesauro atribuído a san Rosendo (907-977) componse dunha serie de 
obxectos culturais que, procedentes do mosteiro de Celanova, pasaron a 
exhibirse na catedral de Ourense dende 1954. O conxunto está integrado 

por tres aneis, un báculo e tres peites litúrxicos de marfil, un altar portátil 
de pórfiro verde con prata dourada, unha mitra curta con ínfulas, un cáliz 
de prata cunha patena e un xogo de oito escaques de xadrez en cristal 
de rocha, coa súa respectiva caixa 

en madeira de ciprés. O groso de 
todas estas pezas sitúase cronoloxi

camente entre os séculas XII e XIII, 

a excepción da patená, cuxas 
características fan dela unha obra 

evidente do XV. Pola contra, só se 
poderían asociar á figura do santo 
o xogo de xadrez, datado no X, e 
un dos aneis con filigrana e cama
feo romano, de difícil cronoloxía. 
En canto ás citadas pezas de 
xadrez, trátase dunha torre, alfís, 
cabalas e tres peóns, todas elas 
mostrando a característica decora

ción incisa deste tipo de pezas, 
probablemente importadas de 
Oriente. Curiosamente, os escaques · 
non se viran vinculados á figura do santo ata a súa chegada á catedral 
de Ourense no presente século. No XVI, Ambrosio de Morales só citou a 
mitra, os a neis e o cáliz como reliquias do santo custodiadas no mosteiro 1; 

tampouco aparecen nas dúas fotografías do tesauro tomadas pola Comisión 

Provincial de Monumentos de Ourense a finais do século XIX, nin no único 
estudio de conxunto dedicado ao tesauro realizado por E. Marquina2. 

Debemos facer fincapé en que non é insólito o feito de que as nosas 
pezas de xadrez fosen relacionadas co culto a Rosendo, se ternos en 
conta outros escaques medievais tamén vinculados a santos do século X, 
como os do bispo-abade Xenadio de Astorga ou os de san Millán de la 

Pezas de xadrez do Tesauro 

de san Rosendo 

Obradoiro fatimí, século X 

Cristal de rocha tallado 

3,2 X 2,4 /3,5 X 2,5/4,2 X 3/4,5 X 4 cm 

Procedente do mosteiro de San Salvador, 
Celanova (Ourense) 

Ourense, Museo da Catedral 

1 MORALES, A. de, Viage a las reynos de León y 
Ga/icia y Principado de Asturias, Madrid, 1765, 
reed. Oviedo, 1977, pp. 154-155. 
2 "El album de la Comisión", Boletín de la Comi
sión Provincia/ de Monumentos de Orense, 1 
(1898), pp. 10-12; MARQUINA, E., "Objetos de la 
antigua liturgia que se conservan en el monaste
rio de Cela nova·, Boletín de la Comisión Provin
cia/ de Monumentos de Orense, 72 e 74 (1910), 
pp. 60-68 e 90-95; tamén VILLAAMIL y CAsrRO, J., 
"Antiguos ornamentos de las iglesias gallegas. 
Mitras, albas, mantos, costibaldas·, Boletín de la 
Comisión Provincia/ de Monumentos de Orense, 
12e 13 (1900), pp. 209-216 e 229-234. 
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3 Sobre o xadrez de San Millán, CASAMAR, M. e 
VAlDB, F., "Arrotomas lrakes*, en 8ALASCH, E., 8ER
LAB~. C. e 8URREL, M. (eds.): Homenotge o mossen 
Jesús Tarragona, Lleida, 1996, pp. 67-88 e Id .. 
"Les objcts égyptlens en cristal de roche dans Al
Andalus, éléments pour une reflexion archéolo
glque· , en L'Egypte fot imide, son ort et son 
hlstolre. Actes du col/oque orgonisé ci París les 28, 
29 el 30 moi 1998, París, 1998, pp. 307-382, So
bre o de San Xenadlo, CARRERO SANTAMARIA, E .. 
"Ajedrez de San Genadio*. En Encrucijadas. Los 
t;dades del Hombre, Catedral de Astorgo, moyo
ocwbre, 2000, Astorga, 2000, pp. 237-238; Id.: 
"Th Olshop·Salnts of Gallcla and León, thclr Cult 
and Mat rlal ílcmalns (Nlnth to Elcvcnth Ccntu
rl )", n MIA, 5. C VA~DEZ OEL Ál.AMO, E. (cds.), 
D coratlons for t/1c Holy Deoth. Visual Embe-
11/shm nt on Tombs and Shrlnes of Salnts, Turn 
hout, 2002, pp. 93· 11 O e Id.: "Para llturgla, ajuar 
haglo rMlco y lugar s d ntcrramlento de los 
obl poi a nto~ d Callcla y L On entre los siglos 
IX y x1·, Porto do Airo , 10, n pr nsn. 
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Cogolla3. A pesar das dúbidas que presenta a orixe das pezas tanto celano

vesas como as de Peñalba e a súa relación con Rosendo e Xenadio, sublíña

se de novo a vinculación de coleccións de xadrez de procedencia islámica 

co culto a tres santos de forte enraizamento popular como foron Rosendo, 

Xenadio e Millán. Un dato fundamental ao respecto achéganolo o outro 

gran conxunto de trebellos conservado na Península, o procedente da 

cóenga pirenaica de Sant Pere d' Ager, hoxe conservado no Museu Diocesa 

i Comarcal de Lleida . Como documentou F. Fité, estes escaques usáronse 

durante a ldad Media para a fin coa que foran concibidos, é dicir, para o 

xogo do xadrez por parte dos monxes4. Como consecuencia das prohibi

cións abaciais ou, directamente, debido á perda da costume do xogo, as 

pezas foron reconsideradas como elementos preciosos en datas posteriores. 

Nos casos de Peñalba e a Cogolla, o seu carácter suntuoso levou a adscribi

las á memoria dos seus respectivos santos -Xenadio e Millán- e a incluílas 

entre as súas posesións, posiblemente durante algunha das translacións dos 

carpos santos, coa apertura dos seus respectivos sepulcros. Polo contrario, 

en Sant Pere d' Ager pasaron a formar parte do tesauro da cóenga ata o seu 

traslado ao museo ilerdense, situación que con toda probabilidade debeu ' 

repetirse en San Salvador de Celanova, atribuíndose á memoria de san 

Rosendo en época contemporánea, cando xa .se encontraban na catedral 

de Ourense. 

E.C.S. 

CAMON AzNAR, J., "Las piezas de cristal de roca y arte fati mí encontradas en España: Jote del monasterio de Celanova·, Al-Anda/us, IV 
(1936-1939), pp. 396-406; CHAMoso LAMAS, M., "El museo de la Catedral de Orense·, Boletín de la Comisión Provincial de Monumen
tos de Orense, XVIII (19S6), pp. 249-276; ÚSAMAR, M., "Piezas de ajedrez· , en Exposición de arte, tecnología y literatura hispano
musulmanes, Teruel, 1988, pp. 82-8S; GoNzALEZ GARCfA, M. A., "Obras procedentes do mosteiro de Celanova no museo da catedral de 
Ourense·, en Onde o mundo se chama Celanova, Celanova, 1992, pp. 27-33; IDEM, "Museo, Tesoro y Sala capitular'", en GARCIA 
IGLESIAS, J. M. (dir.): A Catedral de Ourense, La racha, 1993, pp. 399-434; ÚSAMAR, M. e VALDB, F., " Les objets égyptiens en cristal de 
roche da ns Al-Andalus, éléments pour une reflexion archéologique·. En L'Egypte fatimide, son art et son histaire. Actes du ca/laque 
organisé d París les 28, 29 et 30 mai 7 998, París, 1998, pp. 307-382; S1NGUL, F., La espiritualidad y la peregrinación jacobea, Lisboa
Porto, 1999, pp. 90-91 ; CARRERO SANTAMARIA, E., "Piezas de ajedrez del tesoro de San Rosendo", en Encrucijadas. Las Edades del 
Hombre, Catedral de Astorga, moyo-octubre, 2000, Astorga, 2000, pp. 238-239; CARRERO SANTAMARIA, E .. "Ajedrez de San Genadio", 
en Encrucijadas. Las Edades del Hombre, Catedral de Astorga, mayo-octubre, 2000, Astorga, 2000, pp. 237-238; CARRERO SANTAMARTA, 
E .. "The 8ishop-Saints of Galicla and León, their Cult and Material Remains (Ninth to Eleventh Centuries)", en LAMIA, S. e VALDEZ DEL 
Ái.AMO, E. (eds.): Decorations far the Holy Deoth. Visual Embellishment on Tambs and Shrines of Saints, Turnhout, 2002, pp. 93-11 O; 
CARRERO 5ANTAMARIA, E .. "Paraliturgia, ajuar hagiográfico y lugares de enterramiento de los obispos santos de Galicia y León entre los 

siglos IX y XI", Parta da Aira, l O, en prensa. 
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Relicario do manto de san Xoán 

de Capistrano 

Século XVIII 

Pra ta na súa cor e sobredourada; 
clcelada, repuxada e fundida 

Moi fermoso é o relicario con imaxe de san Ignacio de Loyola, e supónselle 
a garda e custodia dalgunha reliquia deste santo; aínda que, segundo as 
inscricións modernas que figuran no mesmo, o que contén é un anaco do 

2S x 12,5 x 9,S cm manto de san Xoán de Capistrano (1386-1456), o frade franciscano famoso 
Carece de marcas pola defensa de Belgrado contra os turcos que foi canonizado en 1690, 
Allarlz(Ourense), Mostelro de Santa 
Clara, Museo de Arte Sacra 

e un óso dos mártires do Xapón que será algún dos franciscanos martiriza
dos en Nagasaki en 1597, entre os que se encentra o ourensán Francisco 
Blanco. En ambos os casos o franciscanismo explica mellar a presenza 
destas reliquias nun convento de clarisas máis cá representación de 
san Ignacio. 

O relicario presenta pé oval de perfil lobulado sobre 4 patas, labores gravadas co IHS e o ana
grama de MarTa, en medallóns e cabezas de anxos, e nó en xerra. O viril acristalado e sostido 
por anxos, mostra a pomba do Espírito Santo. De coidada e fina execución, da mesma man ca 
dous do Museo da Catedral de Ourense que tamén figuran nesta exposición, aínda que con 
variantes. A falta de marcas en todos eles non nos permite coñecer a autoría de quen se demos
tra una calidade, cunha técnica depurada, xa dentro da estética rococó, e cun deseño harmonio
so e refinado. A presenza destes relicarios nunha xeografía tan concreta admite supoñer un 
ourive local, non obstante, non coñecemos obras documentadas que permitan unha atribución 
a ningún dos prateiros que nese momento traballan en Ourense e pudendo ser obras foráneas, 
dalgún obradoiro castelán . 

M.A.G.G. 

8 1BUOGRAFIA 

GoNzALEZ GARCIA, M. A .. Museo del monasterio de Santo Cloro. (Alloriz), Ourense, 1997. 
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Relicario da silva de san Bieito 

e san Cristovo 

Século XVIII 

Prata; fundida, torneada, relevada 
e cicelada 

Presenta viril rectangular acristalado por ambas caras, remate formado por 

esteos con vieiras na parte central dos laterais e cabeza de querubín na 

parte superior, todo traballado con boa arte. A caixa de reliquias leva un 

cilindro con pestanas onde se encaixa a reliquia, pendurado da cruz relicario 

oval, que nada ten que ver co outro relicario de prata que contén reliquia 

sen letreiro, pero que parece un Lignum Crucis, e máis abaixo outro engarce 

de prata con pestanas coa reliquia de san Cristovo. O hastil está formado 

por un carpo troncocónico, e nó en xerra con gallos decorados. O pé é 

4i x 14 (d iámetro base); teca :1 O x 14 cm 

S n marcas 

lnscrlclón: CRUX SENTIUN SANCTI/ 
PATRIS BENEDICTI 

Cclanova (Ourcnse), lgrexa parroquial de 
San Ro ndo 

circular cun carpo de perfil convexo con gallos que se alternan lisos e con 

decoración vexetal, que se eleva no seu centro con profusa decoración fito

morfa que remata nun bordo saínte en gallos. A obra plenamente barroca 

chéganos sen marcas, nin historia ningunha, e a súa calidade remítenos a 

un centro culto de pratería do século XVIII. 

A teca deixa ver unha cruz de madeira formada por dous fragmentos cilín

dricos de cor parda; o pau vertical da cruz mide uns 12 cm e é lixeiramente curvo. 

Como di a inscrición, trátase dunha cruz realizada con palas das silvas ou espiño de san Bieito, 

é dicir, do arbusto onde, segundo a tradición, se botou o santo para veñcer as tentacións da 

carne. O tema foi especialmente atractivo para a iconografía beneditina, quizais partindo dos 

gravados da vida de san Bieito de Bernardus Passerus; así en Celanova representouse o tema 

nun relevo do retablo do santo e nun sitial do coro baixo e en Oseira no retablo de san Bieito 

do Cruceiro. 

No terzo inferior apréciase un fragmento que se ere óseo engastado nunha peza metálica; 

na parte posterior da mesma encóntrase unha cartela de prata duns dous cm que presenta a 

seguinte inscrición: QIXADA DE S. CRHISTOBAL. Esta reliquia púidose obter da su posta queixa

da do santo que se conserva na catedral de Astorga e que en realidade é .un resto paleontolóxi

co dun grande animal. lmaxinar a este santo xigantesco fixo lóxico que á hora de concretar as 

súas reliquias se fixese con restos óseos enormes. Da cruz pendura atado cun lazo ocre un óvalo 

de cristal e prata, sen que sexa posible ver con claridade o que contén, pero parece un Lignum 
Crucis moi diminuto. 

M.A.G.G. 

8 1BLIOGAAF!A 

GoNzALEZ GARCIA, MA, PEREIAA Smo, MA, "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova· , 
Porra da Aira, B (1997), Ourense. 
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PARA CAMIÑAR CONTIGO 

As reliquias e Galicia 





O apóstolo Santiago o Maior e 

o culto ás súas reliquias 

iV. devoción ás reliquias correspondentes 
a~ corpo de Santiago o Maior na catedral 
db Santiago antes de 1879 

: Quen entra pola Porta Sanfa á catedral de Santiago 
pbde ver, ao cruzar o limiar, o pequeno retablo do tra-

1 
saltar, ao mirar cara ao centro do deambulatorio, polo 
e pazo que a arquitectura pétrea deixa libre. Non se 
t~ata, en modo ningún, dunha perspectiva que se deba 
ehtender como casuál senón que, ao noso modo de ver, . 
resulta plenamente intencionada. É máis, a súa dispo
sición axústase plenamente a ese ángulo de visión, fac
tible a quen peregrina ata aquí buscando a graza 
xubilar compostelá. 

, Son catro as escenas que nos deixa ver o retabliño 
eh cuestión. Na parte alta do mesmo faise referencia, 
db forma destacada e única, ao martirio do apóstolo 
S~ntiago o Maior. Estamos, <leste modo, ante a opor
tl1ma referencia plástica de que fo¡ decapitado por orde 
db Herodes Agripa no ano 44 1, asunto que, por outra 
p~rte, fo¡ recreado por diversos textos que teñen no 
Oali.xtino unha expresión importante2. 

A Historia Compostelana, citando a Epístola de san 

José Manuel García Iglesias 

León III3, sinala, por outra parte, que tras o martirio do apóstolo arroxaron fóra da cidade 
o,corpo coa cabeza para que fose devorado polos canse as aves de rapina4 . Pódese dicir 
que a representación <leste acontecemento fo¡ enriquecido, tamén, pola Lenda Dourada 
db Santiago de Vorágines. 

Baixo a representación do Martirio preséntanse outras tres escenas que cabe vincu
lar xa á tradición xacobea: disponse a un lado o tema da Translación -que supón o embar
que do corpo de Santiago dende Jafa ata lria; ao outro represéntase aos discípulos de 
Santiago ante a raíña Lupa; e no centro, o enterramento de Santiago o Maior entre Teo
doro e Atanasia. 

Esquerda: Vista do 
retablo do trasaltar 
dende a Porta Santa , 
catedral de Santiago 
de Compostela 

Martirio do Após
tolo, do retablo do 
trasaltar da catedral 
de Santiago de 
Compostela 
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Tr 1n luc.:16 11 do ·urpo 
dó f\pdstolu. rc tub lo 
do lr 1 1hur d 1 cu t ·• 
dr 11 de Sonti 1¡¡0 de 

ompostcln 

Entcrromcnto do 
Apósto lo entre 
Tcodoro e f\tnnnsio, 
rctublo do lru ultur 
da cnlcdml de 

untiogo de 
ompostcln 

Polo que se refire a este relato, desglosado en tres partes, cabe recordar como é ·a 
mediados do século IX cando nace un texto excepcional6 que, dende o século X, se 
coñece como Epístola Leonis pape de translatione beati Iacobi, no que, tal como inter
preta Dfaz, se escribe "cando aínda se sentía necesidade de xustificar ante o~ devotos, 
pero sobre todo ante Iria , o traslado efectivo da sé a Compostela"7 . Unha versión 
ampliada desta narración pódese seguir na versión da Traslación de Fleury (principios do 
século XI) e xa, cara a 1160, no libro III do Códice CalixtinoB. 

O sermón Veneranda Dies, recollido no Códice Calixtino, e que se supón no mesmo 
como propio do papa Cakxto 11, fo¡ escrito para ser !ido, precisamente, na festa da Trans
lación do Apóstolo, o 30 de decembro9. En relación con tal devot~ crenza cabe valorar, 
entre outros feitos históricos , que o reí Afonso XI, segundo se relata na súa Crónica, en 
1332, "partió de la ciubdat ele Sanctiago, et fué al Padron otrosí en romeria porque en aquel 
lugar aportó el cuerpo de Snnctiago"IO. 

Pero este tipo de crenza non se circunscribe á Idade Media. En pleno século XVII 
Johann Limberg recolle, na súa visita a Compostela (1690), o episodio da translación de 
Santiago, citando ao Pai Steimayer que segue a Joahnnes Beleth -autor citado por 
Xacobe da Voragine 11. 

O que podemos entender como ámbito propio das reliquias non é alleo, ademais, ao 
r lato da translación. No texto de Münzer (1499) dicíase ao respecto: "Primeiro entra-



mos na extremadamen.te antiga igrexa de Santiago e contemplamos debaixo do altar 
maior a cóncava columna de pedra onde deberon descansar os restos de Santiago. Des-

. pois fornas á beira do río onde estaba a embarcación que conduciu aquí sen criados 
remeiros o corpo de Santiago dende Xudea con algúns discípulos; e cando o corpo fo¡ 
depositado sobre unha pedra, derreteuse como cera e tomou dentro de si os sagrados 
restos, como ti máis polo miúdo encontras des
crito na súa lenda"l2. 

Lassat, na súa viaxe de 1581, alude a que, 
"ademais na parte superior do río (o Sar) preto da 
vila (Padrón) vese na auga un barco de pedra, que 
serviu algunhas veces a Santiago para pasar o río 
cando os pagáns o perseguían; por iso se chama 
barca dé Santiago". O propio López Ferreiro, que 
comenta o texto, refírese ao sitio no que "debeu 
haber antigamente unha barca para atravesar o 
río, e evitar aos veciños dos lugares de Estra
mundi ou a outros' máis inmediatos, o rodeo que 
tiñan que dar para ir a Padrón pola ponte. De aquí 
naceu sen dúbida o chamar a esta outra pedra, 
pedrada barca, e crer que nela veu Santiago"13. 

En relación coa temática da translación debe
mos ter en conta, tamén, o feíto de que en Padrón 
os peregrinos contemplaban "o barco de pedra no 
que trouxeran ao Apóstolo Santiago por mar a Ga
licia", tal como testemuñaJakub Sobieski (1611)14. 

Nesta mesmo orde de causas -e tamén coa mi
rada posta no século XVII-, cabe poñer en valor 
a escena que nos mostra, dende este retablo do 
trasaltar, aos discípulos de Santiago ante a raíña 
Lupa. No texto de Johann Limberg alúdese, ta
mén, ao episodio·da raíña Lupa e os to uros salvaxes convertidos en pacíficos bois 15. Pero, 
como non podía ser doutro modo no conxunto do relato aquí considerado, o capital 
non pode ser outra cousa có enterramento do Apóstolo, con Teodoro e Atanasia, na tumba 
que garda a catedral de Santiago. E isto é o que, ao final nos mostra o espazo central 
deste retablo. 

Na descrición que se fa¡ no Códice Calixtino en relación co corpo de Santiago o 
Maior dísenos: "Na referida e venerable catedral xace honoríficamente segundo se di o 
venerado corpo de Santiago, gardado en arca de mármore nun excelente sepulcro abo
vedado, traballado admirablemente e de conveniente amplitude, baixo o altar maior, 

Os discípulos do 
Apóstolo ante a 
Rafñ a Lupa, retablo 
do trasa ltar da cate
dra l de Santiago de 
Compostela 
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Busto rclicorio de 
anti 1go, igrc.~a de 

288 oint e rnin de 
Toulouse 

que se levanta na súa honra. E tamén se considera que este corpo é inamovible, 
segundo testemuño de san Teodomiro, bispo da mesma cidade, quen noutro tempo o 
descubriu e en modo ningún puido movelo. Ruborícense os envexosos trasmontanos, 
que din posuír algo del ou reliquias súas. Pois alí está enteiro o corpo do Apóstolo, divi
namente iluminado con paradisíacos carbúnculos, constantemente honrado con fra
grantes e divinos aromas e adornado con refulxentes cirios celestiais e dilixentemente 
festexado con presentes anxélicos. E sobre o seu sepulcro hai un pequeno altar, que 

segundo se di, fixeron os seus mesmos discípulos 
e que, por amor do Apóstolo e dos seus discípulos, 
ninguén quixo derrubar despois . E sobre el hai un 
altar grande .. .''16. 

A Igrexa compostelá vai, polo demais, a defender 
a idea de que o corpo enteiro de Santiago repousa en 
Compostela, o que vai en detrimento doutros santua
rios gue din ter reliquias de Santiago. Jean de Tour
nayl 7, no seu relato da viaxe a SantiagolB en 1489, 
recorda como tamén en Toulouse din ter reliquias de 
Santiago o Maior: "Vin os dous lugares, pero para min 
creo que o corpo está en Toulouse e a cabeza en San
tiago. Para concluír eu non quero entrar en debates'', 
lóxico de se ter en conta que se dicía que quen dubi
dase que o corpo apostólico se.conservaba na catedral 
volvíase tolol9. 

E é que as reliquias vinculadas ao corpo de San- · 
tiago van moito máis alá da suposta existencia dese 
corpo enteiro deste Apóstolo en Santiago. Plütz 
subliña a existencia ao respecto de "tres corpos intac
tos, ata seis cranios ou cabezas enteiras, varios brazos 
e moitísimas pezas de ósos menores"20, repartidos por 
multitude de relicarios21 . Ademais, dende a basílica 

xacobea saíron, en tempos do arcebispo Xelmírez, unha serie de reliquias corporais envia
das a distintos lugares co obxectivo de popularizar o culto a este Apóstolo; así chegan a 
Erfurt (1136?), Würzburg (1138) e Pistoia (antes de 1140)22. Pero non só é a Idade 
Media a que presenta, dende o ámbito das reliquias , o corpo de Santiago por variadas 
partes do mundo; na Idade Moderna, e aínda na Contemporánea, promóvese a execu
ción de relicarios ao respecto. A cabeza do apóstolo Santiago o Maior da catedral de Tor
tosa, do século XVII23, ou o resto óseo de Santiago que se garda nun relicario, de 
1879- 1880, depositado na igrexa de Liérganes, en Cantabria24, son exemplos aleccio
nadores ao respecto25. 



Tamén cabe, non obstante, aludir a un certo camiño de volta de dete rminadas reli

quias vinculadas á figura de Santiago o Maior. Nun precioso relicario soportado por 

.unha figura dun Santiago peregrino chega, dende París a Compostela, un suposto dente 

do apóstolo; así o rexistra o texto da seguinte cartela que soporta a propia figura do 

peregrino: IN HOC VASE AURI QUI OD TENET ISTE !MAGO/ EST DENS Bl. IACOB I/ 
APLI. QUE . GAUFRI/ DUS COQUATRIZ CII VIS PAR. DEDIT HUICI ECCLE. ORATE 
PRO E026. 

Jean de Zielbeke, tamén viaxeiro a Compostela , dinos que "se dá a entender que o 

carpo de Santiago es tá debaixo do altar maior, pero eu non vexo ningunha aparencia e 

non se mostra nada aos peregrinos. Paréceme qu e o día de Pascua deberían mostrar 

algunha causa como se fai noutros lugares"27. 

Peter Rieter ( 1428) sinala que "no lugar do venerado Señor Santiago hai un arcebispo 

e unha fermosa torre onde está enterrado Santiago baixo o altar maior"2B. Uns anos des

pois, obispo armenio Martiros de Arzendjan, na súa viaxe a Composte la (1489-1491), 
narra "o carpo santo enc.óntrase no medio do santo altar, nunha arca ele latón con tres 

ferrollos" e tamén nos di que "o lugar onde se garda o carpo do santo está rodeado dunha 
alta reixa de ferro"29. 

En tanto, o viaxeiro alemán Münzer (1499) di ao respecto: "Crese que e l está e nte

rrado con dous dos seus discípulos baixo o altar maio r, un á súa dereita e outro á 
esquercla. Ninguén veu os seus restos, nin sequera o reí de Castela cando no ano do 

Señor de 1487 estivo alí de visita. Só o supoñemos mediante a fe, que nos salva aos 

humanos"30. 

En 1498, o renano Arnold van Harff3 I, ao visitar a basílica xacobea32, recolle que 

"tamén se di que o carpo do Apóstolo Santiago debe de estar no altar maior. Bastantes 

négano despois, porque din que está en Toulouse no Languedoc , como antes escribín. 

Por medio de rñoitas propinas intentei conseguir que me ensinasen o santo carpo. 

Contestáronme que aquel que non está completamente convencido de que o sa nto 

carpo do Apóstolo Santiago o Maior se encontra no altar maior e que desconfía cliso e 

despois se lle amasa o carpo, naque) intre tolea como un can rabioso. Esta manifesta
ción chegoume ... "33 . 

Pala súa parte o veneciano Bartolomeu Bourdelot, ao falar dos peregrinos de Vene

cia que volven de Compostela, afirma: "dicon.o ... aver visto solo il carpo di San ]acopo e 
non la testa, dan.do casi ragion.i ai mon.aci di San Giorgio Maggiore a Ven.ezia, clie sosten
gan.o di posserderla loro"34. 

Cando pasa Filipe 11 por Santiago, camiño de Inglaterra , en 15 54 , para contraer 

matrimonio con María Tudor, e no que respecta á visita á catedral compostelá: "fo¡ reci

bido polo Cabido en procesión con solemnidade e cerimonial rea l; e non quixo sitial nin 

almofada para facer oración. Confesou e comulgou, adorou o milagreiro mausoleo do 

Apóstolo, Patrón e defensor da España e capitán da súa xente, de tantas nac ións por tan-
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Es1rclu l¡ue sinalu o 
lugnr do segundo 
dcscubrimcnlO dos 
restos do p6stolo, 
ret 1blo do trasa ltar da 
cn tcdra l de antiago 
ele ompos1eln 

tas idades, con peregrinación, devoción e viva fe venerado. Non quixo baixar á bóveda 

onde está o corpo, e acatando e mostrando a inmensa reverencia que se lle debe, man
dou que xamais a abrisen"35. 

Valorar a Ambrosio de Morales como un ha testemuña moi cualificada sobre o modo 
en que se valoraba a cuestión do sepulcro en 1572, momento no que visita a catedral 

compostelá: "Este Altar (maior) é oco, e no testeiro do Evanxeo ten un portelo pechada, 

que só se abre aos Arcebispos cando veñen de novo, e aos Reis, a min abríuseme por ir 
mandado ele V. M. (Filipe II) . O que hai dentro é 

dúas pedras graneles chás no chan, e ao cabo delas 

un buraquiño pequeno, por onde no caberá máis 
ca unha laranxa, e está tapado con cal: este pasa ao 

oco que está clebaixo do Altar e dos seus banzos, e 
aínda ata máis afora da Capela Maior. Nesta con

caviclacle está o Corpo do Santo Apóstolo na slia 

tumba ele mármore, na que fo¡ achaclo, e é moi 

celebrada na nosas Historias e nos Privilexios dos 

Re ís moi antigos; e con estar toda a igrexa por 

debaixo oca, cando chega a Cripta á Capela Maior, 

es tá atallada cun muro groso, para cleixar pechado 
todo o Santo Corpo"36. 

Cando o veneciano Bartolomeu Bourclélot 
visita, en 1581, Compostela, díselle que "no se 

pode ver o corpo do Apóstolo pola excomunión do 

Papa Calixto III, que prohibe, como din os cóen

gos, que incorra igualmente en excomunión maior 
quen o quere ver como quen non quere crer que 

está alí. Por tal respecto, o Serenísimo Rei Filipe (II) non o puiclo ver canelo fo¡ visitar 

aquel santo lugar, de paso para Inglaterra en 1553, para a slia voda coa Raíña María ... "37. 

No Diarium des Erich Lassota van Stehlow, ao aludirá visita que este fai a Santiago 
de Compostela e n 1581 , recorcla que "Debaixo do altar maio,r, recuberto de ouro e 

prata, rodeado por unha be la reixa , está o corpo do santo apóstolo Santiago o Maior, 

xunto cos seus discípulos, Teodoro e Atanasio"38. A suposición ele que as reliquias apos
tólicas non saíra n da s(w catedral é algo que di o propio P. Bugarín na Historia del Após
tol Santiago que escribe nos anos medios do século XVII; cóntase aquí, "como sabido e 
notorio en tocia Galicia", "que despois de intentar Don Xoán ele Sanclemente sa·car do 

seu sitio as Reliquias do Apóstolo, des is ti u de slipeto do seu propósito ao ver o inusitado 

r splandor que saía daque l lugar, e prorrompe u nas seguintes memorables palabras: 
Deixemos ao anto Após tolo , que el se defenderá e nos defenclerá"39. López Ferreiro, 

a udindo ao contido dunha carta que o prelado compostelán envía a Filipe II o 18 de 



Maio, deduce o mesmo dado que se lle pide ao monarca que "mande embiar gente de 
socorro porque este Santo Cuerpo del Apóstol por nuestros pecados no sea profanado de 

. estos bárbaros hereges"40. 
Aínda sendo así, e tomando as debidas precaución, o prelado fixo cambiar de lugar 

as reliquias apostólicas dado que foron ocultas na chamada "sancristía de arriba", no 

lugar que outro tempo ocupou a confessio, xusto detrás do altar maior4 1, fóra do mauso

leo, tal como se descubriu i:as escavacións de 1878-187942. 

En 1589, a Igrexa compostelá séntese ameazada por unha presumible incursión dos 

ingleses que arribaran no porto da Coruña. É este un momento no que a xeneralidade 
das reliquias do tesauro compostelán se trasladan á catedral de Ourense, onde son reci
bidas no mes de maio43, e de onde volveron a Compostela en Xuño dese mesmo ano44. 

Trátase da maior parte das reliquias dado que as do apóstolo, Teodoro e Atanasia que

daron agachadas na propia catedral de Compostela, localizándose nun oco practicado 
no chan da sancristía, daquela existente tras o altar maior. 

Pero, aínda senclo así, o que se conta en Compostela ao respecto, afncla en 1870, é 
ben distinto. Zepedano, a seguir coa historia manuscrita ele Bugarín, relata, neste sen

tido como "o Arcebispo Don Juan de Sanclemente, tratou ele sacar o corpo do Santo 
Apóstolo do sepulcro no que xace; pero ao comezar os traballos de romper o muro refe

rido, foi tal o vento e o resplandor que saía claque) lugar, que o Prelado desistiu do seu 
intento dicindo: deixemos ao Santo Apóstolo que el se defenderá e nos defenderá; feíto 

que refire, como notorio, o P. Fr. José Bugarin, do convento de San Domingos clesta 
cidade"45. 

En 1594, cando Juan Bautista Confalonieri visita a catedral de Santiago, di que "Mais 

alá desas escaleiras, por detrás do altar maior hai unha pequena sancristía reservada para 
os Cóengos Cardeais ou outros a quen se concede graza de celebrar aprresso ao corpo 
do glorioso San.tiago, pois no altar maior, propio de Santiago non pode celebrar ninguén 

que non sexa Bispo, Arcebispo, Patriarca ou Cardeal daquela igrexa, a quen se conce
deu este privilexio. A sancristía reservada está ben provista de ornamentos e pratería, 

pero non hai gran cousa que ver; iso si o servizo é excelente"46. 

Ademais, o mesmo Confalonieri noutra parte do seu relato cita , entre os corpos 
santos que se encontran na catedral compostelá, "primeiramente o corpo do benaven

turado Santiago o Maior, debaixo do altar grande, nunha urna separada ; e aos lacios, nou
tras dúas urnas distintas, os corpos de santo Atanasia e san Teodoro os seus cliscípulos"47. 
Nesta crenza, en fin, é tamén da que parte quen fa¡ o relevo do retablo do trasaltar 

compostelán. 

En relación coa custodia do corpo do apóstolo tamén se entencle, por aquel tempo, 
a configuración da chamada tantas veces catedral vella4s . Canfolnieri dinos que "por 

baixo da igrexa hai outra, pero máis da metade está clausurada, para maior seguridade 
do Santo Corpo. Primeiro víase a urna, pero agora non se ve máis có extremo da igrexa"49. 
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En todo caso débese te r en con ta que, nese lugar ao que o prelado mandou tras ladar 
as reliqu ias vinculab les á figura de Santiago o Ma ior, é onde o cordobés Bernardo de 
Alcl rete, en l 595so, nos di que "detrás de las escalericas que suben a la imagen del apóstol 
está una pared que divide la capilla mcúor i al sepulcro del apóstol i en éste se dizen las mis
sas ele elevación, io dixe en el quatro días ... "5 1. 

En I 611 , o polaco Jakub Sobies ki entencle que "O Apóstolo Santiago descansa baixo 
un altar"52 e o mesmo se di nunha 
anónima Descripción del Reino de 
Galicia, ele 1647: "En la iglesia 
mayor ay grandes riquezas, dones de 
Reyes y Princ'ipes de la Ch.ristian
dad que an ido a reberenciar al 
Santo Cuerpo del Apóstol ... el al
tar que está sobre el cuerpo de l 
Santo"53. 

Non debe pasar desapercibi
do o fe íto ele qu e a loca lización 
do retablo es tá va lorando un es
paz() ao que ese tras lado das reli- . 
guias lle outorgou unha impor
tancia maior. Alí estaba oculto; alí 
se celebraban misas, ese era o pri
meiro espazo ao qu e a vi sta al
canzaba tras pasar a ansiada Porta 
Santa. 

Eses catro relevos do retablo 
hoxe tenden a valora rse, polo 

menos est ilisticamente, como anterior á obra propiamente barroca da capela maior; así, 
Rose ncle entencle que nel "latexa un recorclo non moi apartado -daqueles que decoraban 
o ga rclapó do cadeirado de Davi la e Españo1"54. Xa antes da reforma barroca, na que se 
sitúa este re tab lo, neste espazo da sa ncristía de arriba presidía un "custoso retablo alo
xaclo nun sun tuoso aín cla que pequeno nicho operado na parecle meclianeira e consa
grado a Sa ntiago", ta l como se recolle na clesc ric ión el e Fe rnández de Boán (cara a 
1640)55. nel mostrábanse "todos los pasos que sus discípulos tubieron con el regulo que 
gobernnbn esta tierra c1wnclo llegaron a Padrón con su santo cuerpo y con la reyna Luba, y 
asimismo los de su nwrti.ri.o que son mucho de considerar"56 . Póclese clic ir pois que as esce
nas do re tablo en cuestión son clebedoras, en certo modo, dun relato ante rior. 

dispos ición do retab lo obedece, en definitiva, a un plan barroco desenvolvido a par
tir dos anos medios do século XVIT en que se fa n obras transcendenta is na capela maior57. 



Tal como indica Lópá Ferreiro, "houbo que rebaixar, polos menos en dous chanzas , o 

plano sobre o que se levantaba o altar, como era conseguinte, houbo que desmontar o 
. altar e erixilo de novo. Tocante á súa forma, procurouse conservar a tradicional; é dicir, 

sobre o baldaquino que resgardase a sagrada mesa e a imaxe do Santo Apóstolo , levan
tar unha gran pirámide trazada consonte ao gusto da época"ss. 

O propio Vega valora o equívoco que supón que algúns entendan o retablo situado 
aos pés do apóstolo, sobre o altar maior, como un sepulcro "a primera facie a cuan.tos la 
núran., pareciendo que allí está el Santo Cuerpo", algo que vén subliñado, tal como indica 
Rosende, polo feito da localización das "dúas figuras miguelanxescas clobraclas nas ver

tentes da súa primitiva estrutura domatomórfica , que se lle encaixan ao mesmo tempo 
que o entaboamento e pilastras de madeira dourada"S9. 

En función ele tal circunstancia, Vega deseñará "unha fermosa pira, ou mausoleo, de 
xaspes brunidos, gornecido ele molduras e labores de prata". 

En 1654, o peregrino Christoph Gunzinger recibe autorización para celebrar misa na 

catedral de Santiago, pero non o pode facer no altar maior "qu e está ao dispar só de se is 

dos seus máis ilustres cóengos que teñen o título e o rango de ca rcl eais , senón de trás de l 
nun (altar) colocaao enfronte (pola parte de atrás), pero que ele igual modo cae exacta

mente enriba do preciosísimo carpo do antes nomeado, o cal está alíen tocia a súa inte

griclade e repousa enterrado entre os carpos ele santo Atanasia e de san 1eodoro, a quen 
os españois chaman 'Discípulos del Sennor Santiago"'60. 

Por outra parte, no relato de Corsini, relativo á viaxe de Cosme ele l\lléclicis a Com
postela (1669), alúdese á "capela maior na que se encontra o altar maior co relicario no 

que, segundo se di, repousa o carpo de Santiago. Este relicario é todo de prata, así como 

o é tamén unha gran parte do altar ... Sobre a citada arca das reliquias está tamén a imaxe 
do soto"6 1• 

A reforma barroca proposta por Vega fixo , en calquera caso, que o lugar do abrazo 
adquirise a forma dun camarín . En tanto o baldaquino debe entender como "un símbolo 

funerario-catafalco permanente, unha metáfora triunfante do poder rexurdinte da figura 

ele Santiago ... "62 . O baldaquino está rematado polo sepulcro e a estrela que Fernández 
Sánchez e Freire Barreiro entenden como "emblemas e brasóns da Cidade do Apóstolo"63. 

No relato de Laffi, tal como subliña Caucci , descríbese "a apertura do sepulcro do 
Apóstolo en ocasión da visita do Vicerrei ele Galiciano ano 16 73"64. Na restauración do 

sepulcro alude a que se desprencleron pedriñas de mosaico, e unha delas foill e regalada 

ao propio Laffi, que a empregou para "construír unha cruz relicario que doaría á arqui
confraría de San Giacomo de Bologna"65. 

Cando Johann Limberg visita Compostela (1690) entende que "os restos mortais do 
Apóstolo Santiago repousan baixo o altar maior, o cal está construído esplendidamente 
ben .. . "66. Como se pode deducir, a idea de que as reliquias do apóstolo se manteñen na 

súa tumba segue a ser o que vulgarmente se ere. É máis , o arcebispo don Luis Salcedo 
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y Azcona, canelo escribir ao Cabido en 1722 con motivo do seu traslado dende a sé com
postelá á hispa lense, alude, en referencia ás reliquias apostólicas, ao seu "deseo de mere
cer a sepultura a b-ista de su sagrado Cuerpo"67. Tamén o propio Cabido entencle, en 1730, 
cando se institúe a festa chamada do Raio, en relación co Apóstolo Santiago, a "esta Sta. 
Igles-ia clichosísimo depósito de sus sagradas zenizas ... "68. 

A idea da tumba segue a ser, en tocio caso, referencia abrigada para a catedral ele San
tiago. Por isto, na fachada do Obracloiro se representa "rodeada clunha coroa ele anxos e 
si na lada por un ha radiante estrela .. . a urna sepulcral do Apóstolo"69, obra realizada, por 

1747, por Francisco Lens e Alejandro Nogueira70. 

En 1743 NicolaAlbani71, que se informa preguntando a diversos sacerdotes na pro

pia catcd ra l72 , s inálanos : "Aclemais clinme que o glorioso corpo ele Santiago descansa 

debaixo do a ltar e non é visto por ninguén . Tamén se di que hai un século ou aíncla antes 
podíase ver por tocios o santísimo corpo, pero que pola grande insolencia ele cada día o 

sa nto quixo se non cle ixar ver máis por ninguén, de maneira que puiclo suceder que un 

wl Marc lo, qu ra arcebispo clesa c iclacle, percleu a vista canelo por curiosiclacle baixou 

oo s pul ro. L toda a c idadc trcmeu cun tremendo terremoto, e a partir claquela fabri

·ous u porlO do s pu lcro, ¡ue só se abre unha vez cada clez anos, precisamente no ano 
sü nto ... l. •ro tan pouco ese día se ve o corpo, que baixanclo só unha escaleira ele seis 

¡usos, amíñase como se fose un camiño de oito ou clez pés, e clespois encóntrase un 

diant dunha re ixa de fe rro e xa non se pasa máis acliante. Dende esa reixa vese dentro 

o sa nto sepulcro. Non se ve nada más que unha luz que vén ele arriba, da catedral, por 
un buraco. As chaves clesta reixa está n depositadas en Roma; ou sexa, que vos .quero 
dicir que non se ve máis cá imaxe el e prata ele Santiago sobre o altar, como xa se clixo"73 . 

No ano santo el e 1745 volve Albaní a Compostela; claquela ve a Porta Santa aberfa: 
" obre esa Porta Santa, é clicir, nunha peclra ele mármore que se encontra na parecle, hai 

unha inscrición en hebreo que esc ribiu o mesmo Santiago e cuxo conticlo di así: quen 
durante seis días consecutivos pase seis veces a través da Porta Santa e bique seis veces 

os santos muros por un lacio e polo outro con verclacleira devoción e fe viva, recibirá o 

perdón absoluto da súa culpa e da súa pena, como se ele nov~ volvese nacer. Aclemais 
librará a tocia a súa parentela dende a cuarta xeración dos pecado~ remisibles"74. A com

plementariedacle do que se le neste epígrafe e do que se ve no retablo do trasaltar ,cabe 
ser valorada á hora ele entender un e outro testemuño histórico. 

Nesa mesma orcle ele valoración do que supón o relato da traslación, aíncla no século 
XV III , débese ter en conta que, en 1752, tras a solicitucle do Cabido catedralicio com

postelán o Oficio da Translación de Santiago estencleuse "a todos os dominios dos domi

nios dos Reis Católicos son excepción" mediante Rescripto da Sagrada Congregación ele 
Ritos75. Esta rea liclacle póclese re lacionar, por outra parte, coa importancia que ten a 

ofr nda da translac ión na catedral de Santiago, non só na Iclade Moderna senón tamén 
na ontemporánea76. 



A devoción ás reliquias de Santiago o Maior a partir de 1880 

Aínda o Boletín del Clero Español en 1848-1849 recolle que "El sepulcro del Santo 
quedó al principio patente en una capilla, que está debajo del altar mayor, h.asta que don 
Diego Gelmírez la cerró, acaso por mayor seguridad. En esta capilla subterránea está el 
cuerpo del Santo y sus dos discípulos San Atanasia y San Teodoro"77. 

Será unha autorizada v?z do Cabido catedralicio compostelán, a do cóengo Zepe
dano, quen, en 1870, na súa coñecida historia sobre esta basílica, explique con detalle 
como "O corpo do Apóstolo Santiago Zebedeo existe debaixo da Basílica Composte lá"78 . 

Ese ambiguo modo de expresarse deixa, non obstante, inconcreto o certeiro lugar depo
sitario último de tan prezado conxunto de reliquias. 

E é que, como sinala Manuel Vida! , "O Cabido e o pobo parecían adiviñar que non 
debía de estar lonxe do centro da ábsida, xa que había alí unha estrela de mosaico e na 
bóveda unha arca, que son os emblemas da Basílica xacobea ( ... ) Os fieis, para venerar 
ao Santo Patrón de España e encomendarse á súa protección, axeonllábanse no centro 
do deambulatorio, e alí mesmo, os cóengos nas procesións capitulares detíñanse cantando 
a antífona Corpora sanciorum in pace sepulta aunt et nomina eorum vivunt in aet:ernu11'1,"79. 

Foi na noite do 28 de xaneiro de 1879 cando quen se responsabilizaron da busca das 
reliquias apostólicas -os cóengos Labín e López Ferreiro- "caeron na conta de que a 
estrela pintada na bóveda da ábsida que correspondía coa estrela de mosaico que había 
no pavimento algo quería dicir. Escarvaron alí, entre o altar que está detrás do Maior e 
o muro da ábsida e despois de catro noites de rudo traballo deron co basto sarcófago que 
cantiña os Restos do Santo Apóstolo .. . "so. Hoxe ese lugar no que permaneceron escon
didas as reliquias distínguese por estar rodeado dunha pequena reixa de bronce, pero, 
orixinariamente, estivo "cuberto cunha pirámide de madeira pintada"S I. 

Tal como nos conta Rodríguez González "O ano xubilar de 1885 permitiu por única 
vez contemplar o traslado das santas reliquias dende a súa urna provisoria á definitiva. 
O acto alcanzou unha brillante solemnidade. Isidoro Millán resume todo iso dicindo que 
asistiron o gobernador da provincia, cinco bispos, dous protonotarios apostólicos e todo 
o Cabido. Os sagrados corpos percorreron as rúas en magna procesión, por única vez e 
especial concesión do papa"82. 

O traslado das reliquias sería, en definitiva, á cripta onde hoxe se gardan, e débese 
aos criterios historicistas desenvolvidos polo propio López Ferreiro, principal ideólogo 
des ta obra83, un tanto alterada, no que ao interior da citada cripta se refire, no século 
XX84. Foi o 2 de maio de 1891 cando Martín de Herrera consagrou este espazoss que 
supón, co que de "redescubrimento" supón, un punto de inflexión positivo na historia 
do culto ao Apóstolo Santiago. 

A actual urna apostólica relaciónase co obradoiro de José Losada, con quen colabo
ran Eduardo Rey e Ricardo Martínez; pártese neste traballo dos apuntamentos de Vega 
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y Verdugo relat ivos ao antigo retablo xelmirián e, tamén, se ten en canta, como modelo, 
un Pantoc rátor dunha antiga porta da catedral e que hoxe se encontra no museo cate
dra licioB6. A figura do Após tolo Santiago o Maior, que no conxunto es tá acompañada por 
oi to imaxes ele carpo enteiro, preséntase á dereita do Cristo en Maxes tade e se nos mos
tra "con báculo en Ta u e unha cartela coa lenda: et iniposuit eis nomina Boanerges"B7. 

Tamén apa rece nunha das frontes latera is des ta caixa, concretamente na que se dispón 
á dereita do Pa ntocrátor, represéntase a Cristo, segui ndo as fo rmas do que se encontra 
no fr iso de Praterías coa inscric ión "sicut nússit me Pate 1~ sic et Ego mito vos''. Á súa dereita 
es tnn Pedro e Tomás; e á esq uercla, Santiago, "coa lenda Istius Ve rba citius in Fine Terre 
pervenerun l, e Bartolomeu"88 . 

oa realización desta nova urna o século XIX veu dar, en certa medida, fo rma ao que 
os séc ulas ante riores imax inaran á hora de concretar o seu ser, é dici r, o que a vella herál
dica xacobca mostraba , e particul armente a ca pi tular -aquela urna que pres idía o Obra
do iro 111 smo- , ante os olios ele quen precisa n ver reliquias tras séc ulas de hi storia, nos 
q~1 · tan só algúns ansiaba n algo máis que sent ir a prox imidade dun carpo sa nto aoque, 
d •nd • outro 111 0 111 nt.o da hi storia, qu erc Facer 111emo ri a o reta blo do trasa ltar. 

Por oul ra parl , o spazo do Lrusa ltar 111antén hoxe o altar historicista e o a111biente 
qu • no · ·u da propostu el Lóp z l~ c r re i ro que vinc ula este ámbito co do mausoleo, a tra 
v ·s d · dúas ·scaleiras qu e baixa n aos estreitos co rredores que o rodea n. Esa pres iden-

ia do ·spazo po la de li mitac ión do ant igo lugar no qu e se agac haro n as reliquias 
upostóli cas, du ra nte boa parte da Idade Moderna e a Contemporánea, pasa practica
m "nl desaperc ibida na esc uridade que reina habi tualmente nesa zona do templo_. Sen 
o querer, como dura nte todo o te mpo que aí est ivo escondido, quen vis itan a tumba do 
Apóstolo, tras pasa r a Porta Santa , viran en torno a es te espazo concreto, sen ter unha 
id a do sentido que ta l luga r encerrou e no que ante e hoxe aínda ten. 

Pódese dicir que o devoto a Santiago sente máis o abrazo ao santo -que nos une á 
trad ición do ante- que a visita á cri pta -o peregrino necesita máis senti r que ver-. E, en 
calquera caso, o que o es pazo do trasa ltar supón, co seu sabor arqueolóxico e erudito, 
deLxou, para case todos, de ter sentido. 

Sobre outras re liquias vinculadas con Santiago o Maior 
na catedral compostelá 

Pero o mu ndo das reliquias de Santiago supera, na catedra l compostelá, con moito o 
que o carpo do Apóstolo signi fica . Co ánimo de mi tigar es ta lóxica desconfianza89, a 
igrexa composte lá configurou todo un repertorio de reliquias que pretenden gardar a 
memoria do Patrón. 

sí nt ndeus a ara e a colu111na de Antealta res en relación co culto apos tólico90. 



Castellá, na súa Historia del Apóstol Santiago, recolle a memoria que di "que en la nave 

ó barca junto al santissimo cuepo Apostólico, traxeron sus Discípulos una Ara de Mármol 

blanco riquísimo, sobre que deziam Missa y un pedazo de Columna, ó Colw1nna pequeiia 
de Marmol del color de un raso pardo. Estas estas dos piedras en el Monasterio de San Pela

gio de Antealtares ( ... ) La Ara está en el Altar mayo1~ sobre ella se dize Missa, y siempre se 
tuvo que sobre ella la dezian los Discipulos de Santiago, que es de grande autoridad, la aya 
tebnido en esta veneración nuestra antigua tradición . .. "9 I . 

Foi en tempos de XelmÍrez cando se desmontou a su posta ara de Santiago, co anaco 

de columna que se entendía que formaba parte do antigo altar de Santiago. O pre lado 

entregou entón a Antealtares aquelas pezas e fixo un novo, tal como recolle a I-list.oria 
Conipostelana (libro I, cap. A.'VIII)92. 

Zepedano aínda se interroga sobre "se o Apóstolo Santiago fo¡ degolado sobre esta 

columna", aoque o propio cóengo contesta dicindo "dubidámolo, porque a peck a, sobre 

a lle cortaron a cabeza, consérvase en Xerusalén nunha capela da be lísima Igrexa do con 

vento feito polos españois no lugar onde se efectuou o martirio de Santiago. Non obs

tante, ben se puido dar algún des tino a esta columna para soster aqu e la pedra, ou 

e rnpregarse noutro servizo no acto cleste rnartirio"93 . 

Así mesmo, Fernández Sánchez e Freire Barreiro aluden a es ta ara e columna, facén

dose eco non só da opinión de Castellá Ferrer senón tarnén das ele Fita e Fernánclez Gue

rra, sinalanclo con respecto á "Columna ele Santiago, corno vulgarmente se de nomina ... " 

que "a outra rnetade da columna que se partiu polo eixe maior ele abaixo arriba, quedou 

na Catedral..."94 . 

Tarnén, na catedral de Santiago, adoitábase ensinar o suposto coitelo co que San

tiago fora decapitado en Xerusalén, tal como indica o médico inglés , Andrew Boorde, 

nos anos medios do século A.'VJ95, aínda que xa Leo de Rozmital, en 146596, sinala que 

"vira no altar de Santiago suspendida dunha cadea a machada coa que o Apóstolo fora 

degolado en Xerusalén", ao que engade López Ferreiro que "non é infrecuente encon

trar nos sepulcros dos mártires, os instrumentos do martirio"97. 

Outro obxecto que tamén se deixaba ver en Compostela era unha cadea, segundo o 

testemuño de Leo de Rozmital (1465-146 7)98, "coa que prenderon a Santiago. Se un ha 

persoa cae enferma e átana con esa cadea, daquela queda libre desa enfermidade"99 . 

Na historia devocional da catedral hai que sinalar, así mesmo, a importancia que ten 

a chamada coroa do Apóstolo. Jean de Tournai, na súa estancia en Santiago en 1489, 
sinala que "subín por unha escaleira de madeira , detrás do altar maior, e abracei unha 

imaxe tallada en madeira ( ... ) na honra a Santiago, e esta imaxe ten enriba da cabeza 

unha coroa que tomei coas miñas mans e coloquei sobre a miña"Ioo. No sermón Vene

randa Dies alúdese á alegría dos "peregrinos que veñen ao seu santuario, e que rec ibirán 

coa protección do mesmo a coroa de gloria palas súas fatigas"IOI , o que se re lac ionou 

con este antigo costume. 
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Por aquelas mesmas datas obispo armenio Martiros de Arzendjan (1489-1491), refe

ríndose ao Santiago sedente que se mostra sobre o seu altar tamén nos di: "A súa imaxe 

pócl ese contemplar sobre o sagrado altar, está sentado nun trono cunha coroa na cabeza, 

cl ebaixo clunha bóveda cunha cúpula de madeira"102. 

Segundo parece esta coroa "gardábase habitualmente en Tesauro, pero podíase 

encontrar tamén no Altar xa que alí era onde os alemáns Ila poñían sobre a cabeza"I03. 

Plütz explica ao respecto que "o enraizamento deste rito no mundo da lingua alemá é un 

fenómeno que ten a súa correspondencia no mundo da iconografía só en rexións de fala 

a le má. Estas representacións iconográficas encóntranse sobre todo nas zonas do suro
es te ale mán"I04. 

A coroa vinculada á figura do Apóstolo cabe relacionala co seu martirio, e coroaclo 

conlém¡ lase no Códice Calixtino, no Libro III: " ... cum eisclem cliscipulis gauclet ornatus 
corona ... ", o que, dende a valoración ele Pléitz, non se debe relacionar iconograficamente 

o te ma da "coronatiuni perearinorum"ID5. Trátase, en definitiva, clun ritual relacionado 

os p r grinos a lemáns que "ten a súa orixe fóra da catedral no ámbito alemán"I06. 

/\rnold von Hnrff (1498) a lude tamé n a este mesmo costume e a vincula sobre todo 

oos a l ·rndns: " .: nriba do a lta r maior ha i un gran santo ele macle ira representando a San

Liogo r matad un ha coroa el e prata e os pe regrinos, subindo por detrás do altar, tóucanse 

·ou oroa, o qu · provoca as burlas dos habitantes da ciclacle_ cara a nós, os alemáns"1º7. 

l.:. n calquera caso , a coroa, como proba de martirio, asóciase na propia iconog'.afía 

xacobea ao Apóstolo; valla como exemplo o Santiago sedente e coroaclo realizado por un 

obracloiro cornposte lán no século xvios. 
Dacio que a coroa ele Santiago estaba desgastada por tanto uso, o Cabido, en reunión 

el 13 ele agosto ele 1519, manda ao fabriqueiro "que hiziese la corona ele la ymagen de 
eñor Santiago del altar ·m.ayor, por quanto estaba bieja y quebrada, y lo que costase lo sen

t:ase con los gastos de la obra, y para ayuda della le mandaron que tomase las guarniciones 
de plata que están en dos tablas ele libros biejos y la otra plata quebrada que está en su 
poder"109. Así mesmo, en 1522 manclouse, por parte do Cabido, "adornar, adobar e facer 

de novo o colar do señor Santiago que estaba crebado"l 10. 

N esta mesma orde ele cousas cabe citar que, na visita e reco~to que se fai na Cate

dral ele Santiago en 1571 , clise que "yten avia una ymagen ele señor Santiago; que hes ele 
piedra, y una corona de plata dorada, con su collar de plata, questa quebrado: El qual se a 
le azer de n11evo, de la ·mesma forma , con sus veneras"111. 

Canelo describe Morales o retablo ele Santiago di que " ... está una imagen del Sto. Após
tol que se descubre de la cintura arriba arriba: es poco menos que al natural (no es menos, 
que es más que el natural, pero Morales creyó que estaba en pie, siendo así que está sentada) 
dorada y pintada echando con la una mano la bendición y teniendo en la otra, un libro. 
Está en cabello, sin. diade-ma, ni otra cosa en la cabeza, sino teniendo colgada encima della, 
q11 • q11asi le toca 11na gran corona de plata .. . "11 2. 



Ambrosio de Morales, na súa viaxe de 1572, sinálanos, igualmente, ao respecto: "a 
fin da Romaxe e o seu cumprimento é chegar o Peregrino a esta lmaxe, e bicándoa con 
reverencia na cabeza e abrazándoa polo pescozo que para iso está pendente dunha 
cadea"l 13. Así mesmo, con motivo da Visita a Padrón, con ta algo similar: 'Tamén no altar 
maior desta igrexa hai imaxe de Santiago con escaleiras aos lados para subir e baixar, e 
con coroa de latón pendurada sobre a cabeza, e 
así fan tamén alí os peregrii;ios a súa romaría da 
mesma maneira ca na igrexa de Compostela"l 14. 

No relato de Lassota ( 1581) clise: "Nun altar 
hai unha imaxe de Santiago e enriba está sus
pendida unha gran coroa de ouro que os pere
grinos adoitan poñer na cabeza ... "115. Débese 
sinalar, tamén, que nesta narración de Lassota 
alúdese ao mesmo costume en relación cunha 
imaxe de Santiago sita en Padrón: "Na igrexa da 
vila están no altar maior a imaxe de Santiago 
cunha c·oroa na cabeza, que adoitan poñer os 
peregrinos" 11 6. 

A visión do veneciano Bourdelot, tamén en 
1581, sobre esta imaxe apostólica da catedral de 
Santiago é, en cambio, máis imprecisa cá do 
contemporáneo Lassota: "Baixo o altar repousan 
os ósos do Apóstolo e sobre el está unha imaxe 
de madeira de tamaño natural, completamente 
dourada" 117. 

Na descridón que Juan Bautista Confalo
nieri fa¡ da catedral de Santiago en 1594, ao 
referirse á figura do apóstolo do altar maior 
entende que é de "mármore, pintada, coa cruz 
do hábito de Santiago no peito e un bordón na 
man, un colar de prata ao pescozo e, por riba, 
unha coroa de prata colgada, e todos os peregrinos que aquí chegan van por unhas esca
leiriñas detrás do altar maior a abrazar e bicar esta estatua e a poñer a coroa sobre as 
súas cabezas ... "11s. 

Bernardo de Aldrete con ta, nos primeiros compases do século XVll, que "después de 
la custodia está media figura de Sanctiago de piedra toda dorada sólo el rostro con colores, 
a esta figura se sube por unas gradas que están detrás del altar maior i acuden a subir a ella 
todos los peregrinos i naturales, que abaqan i besan en el rostro a la Sancta Imagen i le ponen 
sus sombreros i hazen tantas cosas que cada aiio es menester dorarla dos vezes i pintarla por-

Santiago sedente e 
coroado, século XV. 
Museo da Catedral 
de Santiago de 
Compostela 
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que la gastan i me maravillo como no la an consumido. Subiendo por el lado de la epístola 
baxan por el del evangelio"l 19. 

Canelo o pai Oxea esc ribe por 1615 a súa Historia del Glorioso Apóstol Santiago, sinala, 

en re lac ión coa figura ele Santiago do a ltar maior, "que está sentada nunha cacleira clou

rada sobre o a ltar maior arrimada a un peitoril , que lle chega ata case os ombreiros, ele 

modo que ll e qu edan clesc ube rtos parte deles, o pescozo e a cabeza, para ciar lugar á 

devoc ión dos pe regrinos e as xentes que o veñen visitar, a que o toquen e traten. E así 

se fa¡ con gra n devoc ión e revere ncia, subinclo alí por clúas esca leiras que hai aos lacios, 

detrás do mesmo a ltar maior"120. 

Nun gravado francés, do séc ulo XV II , titulado "Le vray Pourtraict de Sainct Jaques, 
co1mne il est en Conipostelle" pódese ve r "suspendida enriba da cabeza do santo, a famosa 

oroa qu e veneran os pe regrinos. Despois ele 1648 non se volve fa lar clesta coroa"121. 

orno p de verse, no transcorrer do tempo, a coronatio peregrinorum fo¡ perclenclo o seu 

s nticlo orixinario, conc re tamente xa a partir da iclacl e media tardía, tal como refl icte o 

c¡L1 nos ·xp li a /\rnold von Ha rff1 22. 

/\ s í m smo, gu r lábas na cated ra l unha ca mpá da que, de nde o relato ele Gunzinger 

( 1 54), s di "q u • pur ce qu tocou e la soa ca nelo un mozo peregrino fo¡ aforcaclo en 

'unto om ingo d , la ulzuda se n s r culpabl e" 123; es ta campá cítase, tamén no relato 

d ' Burto lom o Fo ntana ( 1539) 124, quen nos di que "só soou un ha vez a causa do mila

gr · qu 3 reu lizou antiago ... en Santo Dom ingo ele la Calzada .. . a citada campá fo¡ levada 

el 'S pois a Composte la"125. 

Est - tipo de obxectos l26 supuñan, polo de mais , incentivos ele interese á hora de 

in pu lsar as ofrendas a Santiago. N es te sentido cabe recordar que, por 1438, no Liber 
Ten.en.c ie el e Horro1 27, aparecen citados: "a esparte/a del Tesoro, la coroa, la cabeza de San
tiago Alfeo e nté nclese-, además del capelo, el bordón128, o cuytelo, a pedra hablándose 
tmn.bién de todolos outros honores. Al igual que en el Altar de Santiago, los benefeciarios de 
estas ofrendas eran el arzobispo y el cabildo o sus dependientes -o Hórreo, por exemplo"I29. 

Tamén se fa la aquí da "uxoa" l30 e da "pedra", en tanto que nun cerimonial do século XIII 
cítase aciema is, como obxecto ele ofrendas, a cadea I 31. 

Unha peza que ten , en tocio caso, un lugar moi honorable neste conxunto de reli

quias que o te mpo quixo pe rder, ao compás de novas formulacións no ámbito das cren

zas é o bordón ele pe regrino ele Santiago. Depositou o suposto bordón nunha columna 

ente ndida como obra do último cuarto do século XII , dada a súa relación formal coas 

columnas propias do Pórtico da G loria 132. Segundo López Ferreiro, "dende mediados do 

século XVI, gárcl ase o bordón pechado nunha columna oca ele cobre .. . suxeito por abra

za 1 iras ele ferro ao machón que está na entrada do Coro do lacio da Epístola"l33 . 

O propio López Ferreiro nos di que es te bordón "viña ser un bastón de ferro , como 

s polos considera bles fragmentos que se custodian nunha fe rmosa columna .. . De 

a lto t ría co mo un m tro e uns tres centímetros ele diáme tro". O mesmo historiador 



sinala que dese bordón, "encontrado no sepulcro do Apóstolo, falan a Historia Iriense, 

cap, XA'V, segundo o exemplar que tivo á man Huerta (Anales de Galicia, t. II. páx. 311) 

e o prólogo do Libro da Confraría de Cambiadores, que nesta parte parece digno de 
fe"134. Así se di que, dende o sepulcro, "fo¡ sacado polo Bispo Teodomiro á insinuación 
do Reí Don Alonso II"l35. 

A columna medieval, que "ten enriba unha imaxe do mesmo santo en traxe de pere

grino"136, debeu de ter unh~ recolocación con motivo da 
realización do enrei,xado da capela maior e do coro. Con

siderouse, non obstante, esta escultura como obra de 
principios do século XVJl37. É en 1539 cando se fa¡ o 

contrato de feitura de tal enreixado co mestre Pedro Fla
menco"veciño de León 138; co~cretamente en 1542 loca

lízase un asentamento novo da imaxe de "Santiago Alfeo 
con sus grapes junto a la dicha Rexa nueba de aquella 
misma parte ... ". En 154 3 aséntase a reixa dianteira do 
coro 139. Sábese, por outra parte, que esta columna-reli

cario está disposta neste lugar por 1584; así se desprende 
dun acorclo capitular dese momento en que se alude a 

"diante da columna dentro da cal se conserva o bordón 
do Santo Apóstolo"l40. 

Segundo parece non era un único báculo o que había 
dentro da columna, senón clous. Así o sinalan os autores 

Fernánclez Sánchez e Freire Barreiro, "hai clous báculos, 

un enriba doutro: o da parte superior é o Bordón que 

usaba o Santo ~póstolo ... dentro do sepulcro encontrou 
este precioso obxecto o santo hispo Teoclomiro ... é un ha 

especie ele bastón ele ferro, ele pouco máis de un metro 
de alto, e en forma ele tau, parecida á do báculo que 

teñen na man as dúas imaxes do Apóstolo que hai no 
Pórtico da Gloria"l41. 

Baixo o suposto bordón apostólico, separado claque! por unha prancha de chumbo, 
había outro báculo, "tamén ele ferro, pero naturalmente mellor conservado por ser moito 

menos antigo. É o ele san Franco ele Sena, que clespois ele vir cego visitar o sepulcro do 

Apóstolo, regresou á súa patria coa vista corporal e enteiramente curado da cegueira espi
ritual que o tivera longo tempo no lodo da culpa"142. 

Na viaxe de Leo ele Rozmithal, que está en Santiago en 1465 , cítase xa o bordón. O 
cronista advirte que "só se podía ver o regatón que os devotos collían coa man ao tempo 
que rezaban algunha oración". Aínda por 1880 se nos di que "as persoas piadosas que vi
sitan ao Santo Apóstolo aclóitanse achegar a esta columna e tocan o regatón do báculo 

Santiago peregrino 
que remata a 
columna do relicario 
do bordón do 
Apóstolo, ca tedral 
de San! iago de 
Composicla 
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reza ndo ao tempo un Credo ou un Noso Pai para gañar inclulxencias"I43. Pouco clespois 
López Ferreiro alude a isto en forma pasada: "así permaneceu ata non hai moitos anos, 
e o que isto escribe aínda lle logrou tocar frecuentes veces"I44_ E é que por 1880 o su
posto bordón apostólico estaba xa "case enteiramente oxidado; e para que non se aca
base ele reducir a po, encheuse o tubo dunha masa de cal, en data non moi remota"I45. 

En 1484 Nicolas von Popplau, natural de Breslau, dinos ao respecto que "toquei coa 
miña propia man o ferro do bastón que lle serviu nas súas viaxes e que terá un palmo de 

longo"I46. No que escribe Tournai por 1489 recó
llese, no mes mo sentido, que, tras a coroación no 
altar maior, "ensináronme o bastón ele Santiago que 
está no centro da igrexa"I47. 

Relátano así Jean de Zielbeke, en 1512, e Barto
lomeo Fontana ( 1539): "Diante do coro no que can
tan os clé rigos hai unha columna que está oca. 
Mete nclo a ma n por baixo pálpase como un ferro 
agudo e un bastón. Din que é o bordón ele Santiago 
o Maior"148. Lassota , en 1581, dinos en relación con 

es te asunto, que : "Fronte do altar maior está o coro, 
tamén pechado por unha bela reixa, a última columna 
á esquerda da reixa está interiormente baleira; den
tro encóntrase o báculo ele Santiago que ten unha 
longa punta ele ferro que os peregrinos adoitan to
car dende abaixo"I49. 

Tamén Confalonieri, enl 594, fala cleste bordón: 
"Ante a capela maior, no medio da igrexa e cleixanclo 
libre o transepto está o coro : pechado por tocias 
partes ; e clun lacio vin o bordón ele Santiago dentro 
clun bronce labrado, e coñécese que é grande, xa que 
non se toca máis có ferro que ten medio palmo de 
lonxitude ... "150. " 

En 1654 Gunzinger faise .eco ele que "hai unha 
columna na que se encontra o bordón deste santo 
Apóstolo cuxa has ta ou cuxa punta tocan coa 

man"ISI. Así mesmo Manier, en 1726, a lude a que "Diante do coro do lacio da epístola, 
hai un tubo ou columniña ele ferro onde es tá o bordón do Apóstolo; os peregrinos tocan 
o regatón mete nclo a man por baixo" l52. Por outra parte, Albani, en 1743, refírese á 
columna de bronce co bordón do Apóstolo: ''. .. nesta columna hai un pequeno burato, 
xusto para que poiclan entrar as catro puntas dos dedos da man, e metenclo os dedos 
naque! burato tócase o bas tón, pero non se ve porque a columniña está toda fundida 
nunha peza, se n chave, e tocáncloo gá ñanse moitas indulxencias" l53. 



Debemos sinalar, así mesmo, que no curiosísimo repertorio de reliquias que gardaba 
a catedral, cabe citar un corno de boi, relacionado co carro que levou o cadáver de San

. tiago; así se recolle no relato de Dommenico Laffi 154: "O tesauro posúe igualmente un 
corno moi longo e grande dun dos bois bravos que transportou os restos de Santiago de 
!ria Flavia a Compostela"ISS. 

Tamén se sabe que, aínda por 1581, "enriba do altar hai un gran corno de caza ou de 
posta; diseque pertenceu ao heroe Roldán e coñécese co nome do Corno de Roldán"l 56, 

segundo relata Lassota. , 

Como se pode ver, se a catedral de Santiago gardaba con eñorme celo, ensinar as pre
zadas reliquias óseas vinculadas ao Apóstolo e aos seus discípulos, mostraba , con todo 
luxo de detalles, o "olor a santidade" vinculado a todo un moi variado repertorio de obxec
tos, tamén presentes noutros lugares, alleos a Compostela e á propia Galicia, que pre
tenden gardar a memoria do Santo Apóstolo a quen se recoñece como evanxelizador ele 
España 157. 

No momento no que se abre a cripta, e a urna apostólica preside o conxunto do tem
plo dende o fondo do vello mausoleo, os clemais obxectos, que se poden considerar re li 
quias, perden o sentido que a partir, fundamentalmente , do xvm -o século da Razón- , 
xa deixaran de ter. Hoxe só a columna do bordón se mantén no seu lugar, esquecicla como 
obxecto devocional, substituída, dende o século XX, polo costume ele poñer a mano sobre 
a columna do parteluz do Pórtico da Gloria. Pero esa é xa outra historia. 

¡ ' 
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97 LóPEZ FERBEIRO, A., Historia .. ., 1, l 898, pp. 294-295. 

98 En relación con esta viaxe López Ferreiro -citando a 
publicación ltineris a Leone de Rozmithal, nobili Bhemo 
annis I 465- 146 7 per Germanian , Angliam, Franciam, 
Hispaniam, Portugalliam atque ltaliam confecti , com
metari coaevi· duo. Stuttgart, l 844- recolle o seguinte: 
" ... Bajó el Vicario al lugar en donde estaban los pere
grinos, y con una zona ó correa hizo la ceremonia de dar 
un azote á cada uno de los penitenciados , terminando 
con ayudar a ponerse en pie al Baró, y ordenar que lo
dos los demás hiciesen lo mismo. Ya absueltos, fueron 
introducidos descalzos en el templo, siendo recibidos 
con la mayor consideracion -cum honoris exhibitione. 
como dice Schascheck en su relación- por los Canóni
gos, que con la mayor amabilidad les enseñaron altes 

que todo, el a ltar y el sitio en donde se hallaba sepul
tado el cuerpo de Santiago, después el cuchillo con que 
habfa sido degollado, sujeto al altar con una cadena; 
el bordón del Apóstol, a rrimado también a l a lt a r; la 
cabeza de Santiago el Menor: una espina de la Corona 
del Señor; un lignum crucis , y otras muchas reliquias. 
Le enseñaron también el estandarte de Santiago, que 
enarbolaban los Cristianos en sus campañas con tra 
los Moros, y que estaba casi consumido por la vejez (ve
tustate fere consumptum); y, por último, á la entrada 
del Coro y pendiente de una columna , la cadena con 
que habfa estado aprisionado el Apóstol", cfr. Ló PEZ FE
llllEIHO, A., Historia .. ., op. cit., VII, 1905, pp. 421-423. 
En relac ión coa cadea -en FERNANDEZ SANCHEZ, j .M., 
FREIRE BABBEIHO, F., Sa 11tiago, }entsale11 , Ro111a .. . , op. 
cit., 1, p. 32- interpretase, en outras ocas ións, tamén, 
como "aquell a ta l vez con que los Jud íos había n te
nido aprisionado á nuestro Santo Patrono". 

99 HERIJ EHS, K., PLOTZ, R., Ca 111i11aro11 .. ., op. cit .. , p. 1 16. 

100 PÉBEZ HOD BÍGUEZ, F.J., La Igles ia de Sa llliago .. ., 150-
151. O acto de imposición pode ve rse na pinturn do 
Museo de Jndianapolis, do século XV, que presenta u 
resurrección dun peregrin o e nfronte do altar de an
tiago; reprodúcesc esta imuxc no catálogo San tiago Ca
mino de Europa ( 1993), 236. Sobre a viaxe de Tournay 
cfr. jACOMET, J., "La peregrin ación de J. De Tournuy 
-l 488-1489", en Sa11tiago Ca111i110 de Eu ropa .. ., op. cit., 
catálogo nº l 37, p. 450-451. Sobre o cerimonial rel a
tivo á coroa cfr. VAQUEZ DE PARCA, L., LilCMUlll, j.M., 
UnfA Rtus, J., Las peregrinaciones a Sa ntiago de Co111-
postela. Madrid, 1949, 1, pp. 153- 154. 

1O1 Códice Calixtino, libro 1, cap. XVII , 228. Tamén se alude, 
de forma simbólica, á coroación de Santiago no sermón 
coñecido por Exultemus: "Coronatus est autem marti
rio lacobus inter apostolos primus": "fue el primero de 
los apóstoles que obtuvo la corona del martirio" Códice 
Calixtino, libro I, cap. XV. 

J02 HEH BERS, K., PLóTZ, R., Ca 111inaro11 .. ., op. cit., p. 137. 

103 PÉHEZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago de Co111-
postela en la Edad Media. El Cabildo Catedralicio ( l l I0-
1400), Santiago de Compostela , 1996, p. 150. 

104 PLOTZ, H., "Santiago de Compostela en la lite ratura. " 
op. cit., p. 70. 

105 lbidem. 

106 PLóTZ, H., "Santiago de Compostela en la lite ratura .. . ", 
op. cit., p. 70. O mesmo autor dinos que , sob re esta 
temática, "la primera manifestación escultórica en forma 
de un relieve se encuentra en el portal sur del coro de 
la catedral de Friburgo en Brisgovia. Esta represen ta
ción es única y sale del conjunto, porque el apóstol está 
en un trono, coronando solamente a un peregrino y no 
a una pareja de peregrinos como es habitual". 

J 07 81\RRET, P., GunGAND, J. N., La ai1e11t11 ra .. ., 0¡1. cit. ; 1-IEn
BEHS, K., PLOTZ, H., Ca 111i11aro11 .. ., op. cit., pp. 2 17, 228-
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229; cfr. CONü\LEZ ViíZQ UEZ, M. , "Luga r de culto ... ", 
op. cit ., p. 182. O comportamento dos peregrinos teu
tóns esrnba perfec rnmente regulado segundo es tivcsc 
nun lugar ou out ro, ta l como se indica nun "Libro de 
constítuciones de la igles ia de Santiago (ca 1240- 1250): 
"Y si la corona de Santiago fuese conducida al altar de 
Santiago, los teutones deben ofrecer primeramente allí 
n In dicha co ro na, y de all í a la cru z que se conduce 
all í ante la corona, y después a la cadena, y después al 
arca de la O bra. Pero si los teutones fuesen conducidos 
n In corona , en e l tesoro, cuando vo lviesen de és te , 
deben dar sus ofrendas primeramente al arca de la Obra, 
antes que al Alt ar". Así se recolle en P~11EZ HODllfCUEZ, 
li.J .. La lglc ia de Sa ntiago ... , op. cit ., p. 150- 15 1, se
guindo n Ló l'Eí'. liE ll l1 ElHO, A., Historia ... V, 1902, pp. 
95, 18 e apéndice XXV, pp. 64-67 e a VAQUEZ DE 
P111tC:A, L .. Li1 111HA, J .M., U11f11 H1 u , J., Las pcregri11a
clrm ·s a Sr111tingo .. ., n¡1. cit .. l, p. 147- 150; tomo 111 , 
11 3- 11 4. 
Polo que s rcfir ó crin. en cues tión cnténdcsc como 
11nh 11 nr~. proc slo n11 I que se ga rd aha no Tcsouro da 

nt ·d ru l. onde d ·stn n 11 .~is t n ·in d11nhn "cruz grande 
de pln1n, nn1lg11n ·on 1111 ·ni ·lf'ijo 11 no en su interior de 
modcr 1 d · In ' ruz, d tomoílo mnyo r qu 11n dedo de 
¡¡r1ml .,,,", ·n : H1 11t11 1\Ml'úS. J .. "Viaj ·d · Li shon .. . ", 
u¡1. cit .. p. 25 . 
Alícs1ul111 1 cr11 1.11stur in nn regu l11 tl 11 polo rci Al'unso 111 
qu • s • pcrd •u ·n 1 t 06 • ·l'r. Vi\QU EZ DE P1111c11, L., L11-
t111 1 1 ~1 . J.M., U11f11 1! 1u, J ., Las /JCrcg ri 11acio11cs a Sa 11 -
t /11~0 .. ., u¡>. ·/t ., 1, p. 29; GüN7.JILEZ i\ll1 u ..i\N, f\ .J., "La 

ruz de Su ntingo. Unu donución de l Bey Alfonso 111 
ul Apóstol )' u su sede tic Compos tela en el año 874", 

º "'J)(}Stcllr11111111 , XXXV III , pp. 3-4, 303-335; Fálase dela 
nu re lnto tic Mllnzer: "Había ndernás una c ruz enor
rnemcnt · grn nde, que estaba adornada con gemas y oro; 
se gunrdn en lu sac ri stía y se muestra a los peregrinos"; 
En H EHUEHS, K., PLOTl, H., Cn111i 11aron ... , op. cit., p. 
15 1: sobre esta cruz cfr. Ló PEZ FEllllEIHO, A., Historia .. . , 
11. 1899, pp. 169- 173; B11111lilL, f\ ., "La oFebrería sagrada 
en la Composte la medieva l. Las donac iones y la devo
ción a Sa ntiago en los siglos IX-XV", en Pmtería e Aci
beclw e11 Sr111tiago de Co111 postela, catálogo da exposición, 
Santiago de Composte la, 1998, pp. 59-63. 
En relación coa cruz. a vincular coa ofrenda , q ue se 
gn rtl 1 no Tesauro, no ano 1535 mandase a quen ga rda 
dito Tesauro. Juan Lópcz, "no buelva a ponerse con la 
cruz vestida sobrepe lliz. para darla a los peregrinos, sino 
que la cruz esté donde suele estar para que no se di s
minU)"<I la limosna de las Heliquias", cFr. Ló PEZ FERHEIHO, 

.. Historia .. ., op. cit ., 111 ( 1906), p. 426. 
Tnmén cabe lembrar "la c ruz de la que se cuenta en 
Compostcl 1 como nquell 1 que ocas ionalmente el Após
tol ll cvnbn consigo cuando predi caba", tal como di , 
por 1 54, Gunzinger, HrnuERS. K., PL TZ., H., Ct1111i -
111irv11 .... 0¡1. cit .. p. 275. Esa cruz loca lízan o texto de 
Nicolu /\l bnni: "i\ las ndelnnte de dicho altar mayor, en
cirn 1 de 1 v ·rjn de hierro hny un 1 pcqueñ11 cruz de ma-

tlera con la imagen de Jesucristo en pintu ra, cuya cruz 
dicen que fue usada por el apóstol Santiago en tiempo 
que echaba fuera de España a los moros, y adorando 
esa cruz se ganan muchas indulgencias otogadas por 
Pío V". 
O ut ra cruz diFerente , é a visita á cruz dos farrapos. So
bre cla dinos López Fe rreiro que "se cree que tomó este 
nombre de los parios 6 ropas que los peregrinos depo
sita ban en una espec ie de pi lón que es tá a l pié . Pa
rece que estos paños se vendían en pública subasta ... " 
Ló PEZ FEHl1EIHO, A., Histori a ... , op. cit., V l 1, 1905 , p. 
405. O mesmo autor avísa nos de que "en esta cruz ha
cían estac ión antiguamente los peregrinos; y algunos 
dejaron en ell a gra bados sus nombres"; esta cruz debeu 
de ser proces iona l e, no Xubileo compostelán de 1490 
a subhasta dos panos ante e la depos itados procluci u 
56.000 maravedi ses cfr. Ló PEZ FE1111 EIHO, A., Historia .. ., 
111 , 1900, p. 137, 146. Tarnén a chamada C ruz dos fa
rrapos re lac ionase co Apóstolo, ta l como di o relato ele 
Lasso ta ( 158 1 ): "Sobre e l techo de la iglesia está colo
cadas una gra n c ru z de meta l (la cruz dos !'arrapos) , 
que Sant iago ni predicar so lía ll evar; según dicebn no 
se puede saber si es de oto, plata , cobre u otro metal. .. 
Al pie de es ta cruz hay un agujero prac ticado en ,¡ma 
piedra cuad rada, por donde cuidan de pasa r arrastrando 
los pe regrinos ... ", cfr. Ló l' EZ FE 11H EIHO, A. , Historia .. . , 
op. cit ., VI 11 , 1906, p. 439 . 

108 J 11CO~ I ET, H., "Santiago sedente y coronado", en Lu
ces .. ., op. cit , pp. 438-44 1. . 

109 Ló l'EZ FEHHElltO, A., Historia ... , op. cit., VI 11 , 19,06, p. 
194. 

11 0 lbide111 . 

111 Ló PEZ FE1111EIHO, A. , Historia .. ., op. cit., XI, 1911 , Ad i
ciones a los apéndices, p. 18 1. 

11 2 Ló PEZ FEBnE1110, A., Historia ... , op. cit. , VIII , 1906, p. 
193. Cítao C1\lll10 CAl1CÍll, J., "La image n seden te del 
Apóstol en la Ca tedral de Santiago", Cuadernos de Es
t.11dios Gallegos, V, 15 ( 1950) , p. 46 

11 3 Mo1v1LES, A. de: Viaje .. ., op. cit.; C11trno G11nc í11, J., "La 
imagen sedente .. . ", op. cit., p. 46; J1ICOMET, H., "L'image 
de la Majes té de Saint Ja¡:ques en France et sa relatión 
a Composte lle - etude iconograph ique", en Actas del 
Co 11greso de Est 11dios jacobeos (Sa11t.iago de C0111/lostela, 
1993 ), Santiago de Compostela, 1995 , p. 462.' 

11 4 Ló PEZ FEH11 EIHO, A., Historia .. ., op. cit., 1, 1898, p. 232. 

11 5 PLOTZ, H., "El Camino ele Santiago" ... , op. cit ., p. 97. 

1 16 Ló PEZ FEHHEll10, f\ ., Historia .. ., op. cit., 1, 1898, p. 232 . 

11 7 TELLECll Ell IDÍCOtli\S, J.I., "Un peregrino .. . ", op. cit., p. 
339. 

11 8 Curnn11 C11~ 1 ros, J .. "Viaje de Lisboa ... ", º/l· cit. , p. 2 19. 

11 9 HUUIO u lP1IZ, J. , "El Diario .. . ", O/J. cit. , p. 377. 

120 OXEil, F. , /-listoria del gloriosof\p6stvl Sn11tiago ¡mtr611 de 
Esp(//ia y s11 Fe11 irlo a ella, y de las grmulezs de s11 Yglesia 



y Orden Militar, Madrid , 1iJ 15 (ed. facsímile Santiago, 
1993), 11 9; cfr. Ló PEZ FEHHEIRO, A. , Histori a ... , VI, 
1903, p. 89-90; CAnno G11ncí11, J. , "La imagen se
dente ... ", op. cit., pp. 46-47. 

12 1 J11COMET, H. , L'image de la Majesté de SaintJacques ... , 
460, 474, fig. 13. 

122 PLl.YIZ, R. , "Santiago de Compostela en la literatu ra . .. ", 
op. cit .. , p. 70. 

123 HEHO EHS, K. , PLO'IZ, H., Ca 111iuaro 11 .. . , op. cit. , p. 275 . 

124 FON'li\NA, B., /t.inerario o vero viaggio da Hmetia a Santo 
lacobo in Galit.ia , Venezia, 1600. 

125 FON'li\NA, B., L 'Itinerario di /3a rto/0111eo Fonta11a, ed. de 
Fuce lli ,A., Perugia, 1987, p. 11 7; HEHIJEl!S, K., l' LO'IZ, 
R., Caminaron .. . , op. cit. , p. 275. 

126 Aínda a finais do século XIX, na "la relacion de las Sa
gradas Reliquias, extractada de la hoja impresa que se 
reparte a los peregrinos", alC1dese a "vestiduras ... de San
tiago el Mayor" FEnNANDEZ SANCll EZ, J.M., FHEIHE Bil
HH Ell10, F., Sa ntiago, Jerusa le11 , Ro111a . . . , op. cit ., 1, p. 
62. 

127 López Ferreiro, referíndose á parte das ol'rendas que ll e 
co rrespondían á Tenencia do Hórreo, cita, scguindo 
ao cócngo Gonzalo Vázquez de Mandayo, "en el Me
morial de dicha Tenencia que recopiló hacia el a1io 1438, 
o capelo, o bordan, o cuytelo, a uxoa, a pedra .. . cfr. Ló
PEZ FEHRE1110, A., Historia ... , op. cit. , VII , 1905, pp. 423-
424; VAQUEZ DE P11nc11, L., L11c11nn11, J.M., Uní11 H1u, 
J., Las peregrinaciones a Santiago .. . , op. cit ., 1, pp. 14 7-
150. 

128 A representación do bord ón en relación coa pe regri
nac ión xacobea rea lizase de fo rma di fe rente ao longo 
do tempo. Ta l e corno se sinalou "Los peregrinos se 
acompañaban de un bordón más corto en España que 
en Francia, pero se va alargando pa ulatinamente a me
dida que t ra n sc~ rre el siglo 'XV. El bordón de Santiago 
figurado sobre e l sa rcófado del fundador de la capilla 
de losAnaya (+ 1437) en la catedra l vieja de Salamanca, 
porta un ejemplar que le llega hasta el hombro y es de 
doble pomo, tipo que corresponde al de una tabla del 
Maestro de Polenquinos (León), de la segunda mitad 
de dicho siglo. De hecho, la iconogra fía jacobea pro
porciona una tipología, limitada de fo rmas, pero ilus
tra tiva de la evolución de la moda. Se trata de un robusto 
y recio bastón liso, interrum pido en el centro por una 
gruesa moldu ra más o menos complicada, rematado en 
un pomo, cerca del cual sobresa le un apéndice para col
ga r la ca labaza ... ". En FnANCO MAT1\, A. , "Azabac he 
compos telano en el marco de la peregrinac ión, la de
voción y la liturgia (siglos XV y XVI)", en Prateria eAci
beclie en Santiago de Co111postela, catálogo da exposición, 
Santiago de Compostela, 1998, p. 133. 

129 PtnEZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago de Co 111-
J10ste/a en la Edad Media. El Ca/Ji/do Catedralicio ( 11 /0-
1400), Santiago de Compostela, 1996, p. 147. López 

Fe rreiro di nos que "de todos es tos objetos só lo ha que
dado e l bordón. A todos los demás los consumió sin 
duda e l uso"; cfr Ló PEZ FE ll HE tnO, A., Historia ... , V, 
1902, p. 175; Cfr. VAZQUEZ DE MAND1WO, G. , "Li/Jer 
Te11encie de Horro o memorial de la hac ienda, rentns , 
pensiones de la antigua l e nencia, escrito en el año 1438 
por el ca nónigo ... ", Co 111 postella1 111111 , XII ( 1967), pp. 
27 1-33 1. 

130 Dí López Ferreiro que "la uxoa ... como la antigua pae
nula, debía de ser una sobrevesta, propia para el viaje, 
sin mangas , pero con esclavina o capuchón ... cfr. Lól'EZ 
FE HH EIRO, A., Historia ... , op. cit ., 1, 1898, p. 294-295 . 

13 1 Ló l'EZ FE11HE ll!O, A., Historia .. . , op. cit ., 1, 1898, p. 294. 

132 l\llonALEJO ÁLVAHEZ, S., "Ars Sacra" et sculptu re romane 
monumentale: le Trésor et le C hantier de Composte
lle", Les Ca /1icrs de Sain t-Mic/1el de C 11xa, 11 ( 1980), 
p. 224; cfr. también LóPEZ FE11 11Elll0 , A., ·'El Bordón de 
Sa nti ago .. , El Porveni r, Sa ntiago de Compos tela, n." 
1098 (28- IX- 1878). 

133 Ló l' EZ FEn HEIHO, A., Historia .. . , op. cit ., VII , 1905, 
p. 423. 

134 Ló PEZ FEHllE ll10, A., Historia ... , op. cit ., I, 1898, 294. 

135 ZEPEDllNO Y CAllNEllO, J.M ., Historia ... , 0 ¡1. cit. , p. 1 13. 

136 Ibide 111 , p. 1 13 

137 LóPEZ FE llllEIHO, A., "El Bordón de Santiago ... ", op. cit.; 
FEnNANDEZ SANCHEZ, J.M., FHEIHE 131\l!HEll!O, F. , S1111-
ti11go, }erusale11, Ro11111 ... , op. cit. , 1, p. 54. 

138 Ló PEZ FEH llE1110,A., Historia ... , op. cit ., VIII , 1906, p. 
180 e apéndices XXV, 11 4- 11 9, e XXX, 129- 131. 

139 LóPEZ FEllHEll10, A., Historia ... , op. cit ., VI 11 , 1906, pp. 
180-1 8 1. 

140 FEnNANDEZ SANCHEZ, J.M., FHElllE Biltll! E1110 , F. , Sa n-
tiago, Jerusaleu, Ro111a . .. , op. cit .. , 1, p. 55 

14 1 Ibide111 , p. 53-54. 

142 Ibide111 , p. 54. 

143 //Jide111 , p. 55 . 

144 LóPEZ FrnnEll10, A. , Historia ... , op. cit ., VII , 1905, p. 
423 . Nes te relato enténdese que a co lumna que am
para ao bordón é de chumbo. 

145 FEnNANDEZ SANCl-I EZ, J.M., FHEll!E BllHHEIRO, F., S11n
tiago, jerusa/e11, Ro111a ... , op. cit ., 1, p. 54. 

146 LóPEZ FEnnEIRO, A., Historia ... , op. cit. , VII , 1905, p. 
424. 

147 PLO'IZ, H., ·'Santiago de Compostela en la lit era tura ... ", 
op. cit ., p. 66. 

148 BARHE'I; P. , GUHGllND, J.N. , La a11e11t11 m ... , 0 ¡1. cit .; cfr. 
GoNulLEZ VAZQUEZ, M., "Lugar de culto ... ", op. cit ., 
p. 182. 

149 PLOTZ, R. , .. El Carn ina de Santiago ..... , op. cit ., p. 97. 

150 GUEHllA CMIPOS, J .• ·viaje de Lisboa . . . ·-, op. cit ., p. 22 1. 
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151 1-I ERBERS, K., PLOTZ, R., Ca 111inaro11 .. ., op. cit., p. 275. 

152 LórEZ FEHREIRO, A., Historia .. ., op. cit., X, 1908, Apén
dice, 111 , p. 16. 

153 ALíli\NI, N., Viaje .... op. cit., p. 22 1; 1-IERBERS, K., PLOTZ, 
H., Ca nd 11aro11 .. ., op. cit., p. 3 15. 

154 Domenico L1ffi fa ¡ tres pcregrinacións a Santiago que 
se rccollen nes te lib ro. Fa inas o Ano Santo de 1660, no 
1670 e no 1673. Cfr. Ci\UCCI VoN SAUKEN, P.G., "Do
menico Laffi, Viaggio in Ponen te a S. Giacomo di Ga
litia e Finisterrae", en Sa 11tiago, Ca 111i110 de Em opa .. ., 
op. cit., pp. 462-463; cfr. u l FFI, D., Viaggio in Po11c11te 
11 511 11 Gi11co 1110 di G11 /it i11 e Finisterrae, Bologna, 1673 
(hal ot ll ras cdicións, igua lmente en Bolonia, no 1676 e 
168 1; esta (1lt lmn é n m~is completa) . Sobre esta obra 

hai unha edición italiana de CAPPON I, A.S., edi tada en 
Perugia en 1989. 

155 CAPPONÍ, S., Do111e11ico Laffi Viagg io in Ponente a San 
Giaco1110 di Galitia e Finisterrae, Perugia, 1989, p. 2 11 ; 
PLOTZ, R., "Santiago de Compostela en la literatura ... ", 
op. cit., p. 82 

156 PLOTZ, R., "El Camino de Santiago" .. ., op. cit., p. 97. 

157 Así, no convento de San Francisco de Belorado (Bur
gos) ga rdábase un relicario de Santiago Apóstolo, hoxe 
na igrexa parroquial de Santiago de Villafranca de Mon
tes de Oca, tamén en terras burga lesas; no peito dunha 
figura do Santo como peregrino pódese ver un fragmento 
de cordón; cfr. S1NGUL, F., "Santiago peregrino relica
rio", en Luces .... op. cit, pp. 324-326. 



Reliquias e relicarios na 

arquidiocese de Santiago 

Alejandro Barral Iglesias 

O culto aos santos na arquidiocese compostelá afunde a súas máis fondas raíces na 
venerada memoria da primitiva igrexa de Iria Flavia, que garda a tradición xacobea. 

A que fo¡ sé episcopal iriense mantivo o 
recordo dos 28 bispos, olor de santidade da 
romanidade do lugar e elo da predicación 
xacobea, "venerados con culto e interceso
res no ceo", segundo o dato epigráfico. 

No Episcopoloxio da fria xermánica des
taca a figura de san Samuel, asistente ao 
Concilio IV de Toledo (633), presidido por 
santo Isidoro de Sevilla, autor de Ortu et 
obitu Patrum, onde se fa¡ eco da tradición 
hispana da evanxelización de Santiago. O 
seu sepulcro superou os avatares dos sécu
los, conservándose, co corpo incorrupto, na 
capela maior da ex catedral Colexiata de 
Santa María de Iría Flavia. 

Anos máis tarde, o bispo Iriense Teodo
miro descobre a tumba co corpo do santo 
Apóstolo en Arcis Mannóricis, ao fondo da 
Amaea romana, a antiga A_sseconia da Vía 
XIX da rede viaria de Gallaecia. O achado de 
Teodomiro, cara a 825, fo¡ confirmado pola presenza e veneración do reí astur-galaico 
Afonso II o Casto, segundo o Diploma de 834. O santo hispo recibiu ao longo dos sécu
los unha especial veneración cultual. A súa lauda sepulcral fo¡ achada nas escavacións 
da catedral, nunha pequena cela acaroada á basílica de Afonso III. 

A "vetusta memoria dos país antigos, xa polo seguro medio da escritura, xa pola tra
dición oral dos fieis", segundo a Compostelá, fo¡ revestida da bela pátina de lendas: lumi
narias e cantos anxélicos, que está indicando o restablecemento dun culto perdido . 
Testemuños do primitivo culto apostólico son o Mausoleo romano, do século I; o reli-

Urna do Apóstolo, 
Ricardo Martfncz 
Cos toya, 1890. 
Cripta da ca1edral 
de San1iago de 
Compos lcla 
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cario compostelán por excelencia; e , no seu interior o altar, coa ara de San Paio de Ante
altares e o pavimento musivario paleocristián. No seu contorno, a necrópole, manifes

tamente cristiá, a partir do século 111. 

Dende fin a is do XIX, escavada a tumba apostólica, o santo corpo gárdase na urna de 
prata, cos santos Teodoro e Atanasia, os seus discípulos segundo a tradición. 

O achado da tumba do discípulo ele Cristo fo¡ o feito máis transcendental da Alta 

lclacle Media, para Galicia e España, pero tamén para o Occidente europeo. A peregri
nación milenaria converteu o "C amiño das Estrelas", a galaxia que conduce a Compos

te la de Ga licia , e n luz dos "pe regrinos santos" e dos "santos peregrinos"; olor ele 

sa ntidade : "Ave, Sanct.ae Jacobe". 
Apóstolo santo, ele tradición cultual popular, tamén fo¡ venerado, ao longo dos sécu

las, dos romanos pontífices, chegando a unha plenitude con Xoán Paulo 11, que impul
sou o c ulto xacobeo coas súas cl1:ias peregrinacións e cos seus escritos: "Este lugar ( ... ) 
fo ¡ no pasado un punto ( ... ) de converxencia para Europa e para toda a Cristianclade". 

"A mit a o llada sténdese ( ... ) sobre o continente europeo ( ... )e volvo ver aqueles cami-

os qu (. .. ) cond 1ciron conducen a Santiago el e Compostela( ... ) innumerables masas 

1 p r grinos aLrn fdos pola devoc ión a Santiago", segundo o discurso do Santo Padre a 

' urn po d nd antiogo, en 1982. 
A ¡r r -·grinac ión xacobea faise cada vez máis universal , ao compás da expansión da 

ri sti andocl a toda a extensión da Terra . Ao carón da ampla lista dos santos e as santas 
qu peregrinaron a C ompostela, débense aliñar os santos composteláns; entre os qné se 

ontan os que rexeron a sé apostólica a través dos séculas e que faleceron en olor de san
ticlacl e. Oun xe ito especial clébese parar a vista nas figuras extraordinarias de tres mon

xes beneclitinos que forman parte da historia santiaguista: 

: San Rosenclo, fundador dos mosteiros ele Caaveiro (A Capela, A Coruña) -coas 
re liquias e a alba- e ele Celanova (Ourense), que conserva a reliquia dos seus restos 
mortais; e bispo ele Moncloñeclo e ele Compostela-Iría Flavia (968-977). 

:~ San Pedro ele Mezonzo, que adquire especial relevo pola súa sabecloría e santi
clacle . Monxe ele Santa María de Mesoncio e abacle ele Sobrado pos Moruces (A Co

ruña) e de Ante-Altaria (en Compostela); e hispo de Iría-Compostela (985-1003) ; 
uniuno a amizade a san Rosenclo. No seu pontificado, en 997, ten lugar a razzia de 
Almanzor; o santo bispo refai o santuario e a cidade do Apóstolo, e levanta a Galicia 

da súa prostración. 

+ O Re í Bernardo 11 chámalle "Dilectus Dei", os Anais de Mabillón definen a súa 

fi gura, en 986: "Pedro, Bispo composte lán, de sobrenome de Mozón, que con ante
rioridade fora abade de San Pedro de Antealtares, na mesma urbe. É recoñecido como 
autor da piadosa antífona Salve Regina a Santa María. Forma parte clunha coroa de 

advocaci ns marianas da máis tenra piedade do sabio lite rato e notario condal". 



-:--? A terceira figura é san Faxildo, abade de Antealtares, que asina a famosa Concor
dia de Antealtares, de 1077, co bispo Diego Peláez, para as obras da basílica romá
nica; importante documento da tradición xacobea. O santo abade encabeza, coa súa 
sepultura, o relicario do gran mos-
teiro, que tivo parte tan importante 
no culto ao Apóstolo e no nace
mento da cidade. 

O Tesouro da basílica xacobea, 
cunha función institucional do Cabido 
-garda da documentación, os obxectos 
de culto e os exvotos da peregrinación-, 
cumpriu a misión de salvagardar as re
liquias, ben relacionadas coa me~oria 
apost ólica ou dos mártires e santos, 
dende as orixes da sé compostelá, no 
mesmo momento do achado do corpo 
santo, no primeiro terzo do século IX. 
Neste longo milenio, xunto co abasto 
de reliquias, existe unha evolución nas 
artes suntuarias: ourivería, eboraria, etc., 
e tamén dos lugares en que cada vez con 
maior autonomía se expuñan á venera
ción dos fieis : os relicarios, sagrarios e 
capelas de reliquias. Estes especiais lu
gares eran visitados polos peregrinos, 
formando parte do ritual da peregrina
ción . Eran os "Honores Ecclesiae Com
postellanae", cheos de tantos recordos 
gratos: a Coroa dos Xermanos, a Cruz 
de Afonso III , o Regatón d_o Apóstolo. 
Todo isto era un regalo da memoria; ca
sos coma o de santa Bríxida de Suecia, 
de quen viñeran, xa, en peregrinación, 
os seus avós e país; debían ser frecuentes , ou de reiteración da peregrinación , como a 
"Rainha Santa". 

Conxunto de altar 
e camarín barroco, 
Figueroa, 1704 . 
Ca pela maior da 
catedral de Santiago 
de Compostela 
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e 1tcdml de nntiago 
de ompostcln 

Os lugares onde se expoñían as reliquias e obxectos santos 

A c ustodia de tan extraordinarios tesauros necesi taba uns espazos especiais. Dende 
o mes mo séc ulo IX disponse dese luga r: o patio da C anónica, ao leste do santuario; o 
"C laustro belo", situado na Quintana, ao que aíncla se fa¡ referencia en 1641, cando se 
rea li za o tras lado ao novo e actual re licario catedralicio , "aviendo sido la execucion del 
valeroso y católico Rey Don Alfonso el Tercero, llamado Magno" . 

A pesar dos desexos e esforzos el e Xelmírez, que narra a Com-
1?ostelana, "a claustra e o Tesauro novas" non fo ron acabados ata 
mediados do século XIII polo arcebispo don Juan Arias. 

Este "Tesauro" era a torre, situada no ángulo sues te da "claus
tra nova" (achacla nas escavacións do claustro, ele 1987, e rela

cionada, na súa situac ión, coa ac tual da torre renacentista ele 
Praterías) . Ampla e ele varios pisos, tiña cliversiclade de funcións; 

a lgún s de les clecl icábanse á ve neración das re liquias, como a 
so n ta cabeza el e Santiago Al feo . O s Recuentos de las Sanctas Re
liqu.ic1s, el 1426 e 1527, aínda es tán na torre medieval: que "son 
as On'ICljees el: causas ele plata, et reliquias que acharan eno thesouro 
de cmtiago". 

É grata a me moria da distribución das "caxonaclas", o recoñe

ce mento el e tan tos re licarios que aíncla se conservan e son orgu
llo da Igrexa compostelá, e o culto que recibían dos arcebispos e 

da venerac ión dos peregrinos . 
Arruinados o fe rmoso claustro e a torre do Tesauro meclievais , 

o c laustro renacentista comeza en 1521 ; en 153 7 están clispoñi

bles os espazos acaroaclos á basílica: Tesauro, Antetesouro e Tras
teso u ro , que so n os re licarios ou sagrarios (actual sancristía 
catedralicia) , panteón ele Reís e capela de Alba. En 1528 clise que 

"pasen as Re liquias( ... ) ao tesauro novo ( ... )e pintar o tabernáculo no que es taban". En 

1546 fa ise o Recuento en el Sagrario Nuebo, que é hoxe o Tesou ~o e' do cal é o re tablo

caxonacla, ele Cornielles ele H olanda e Mestre Felipe, que forma parte da exposición e 

cles te catálogo. 
Pero aíncla lle agarda un novo cambio e remoclelac ión ao relicario do santuario xaco

beo. Terminado o claustro prateiresco, en 1575 , e as ecli ficac ións manieri stas, que dan 

o aspecto exterio r actual do mesmo na praza do Obradoiro, en 1590; o C abido, en 164 1, 
di que "desenrín fmnq11ear con mayor d-ilectación las grander;as de su Tesoro( ... ) y puestos 
lo ojos en In Cnpilln Real ( ... ) se conienr;o (. .. ) a disponerlo de la forma que oi se ve". Para 

acoller as re liquias decide en 1630, facer un novo e monumental retablo que encarga 

ao r tablista Bernardo Cabrera , a quen se une Gregario Español para realizar a imaxi-



nería. A solemne festa coa que se celebrou o traslado en Compostela quedou asignada 
nun interesante documento encabezado coa seguinte titulación: "Relación de lo que se 
hizo en la colocación de las Stas. Reliquias de esta Sta. Iglesia del Sr. Santiago del reliquiario 
viejo al nuevo de la Capilla de Reyes, día de Sra. Susana, 11 de agosto de 1641 ( .. . )''. Un 
incendio na noite· do dous de maio de 1921 destruíu este excepcional retablo manierista 
do que nos quedaron descricións do contrato, algunhas fotografías, esquemas e algúns 
restos e tallas, entre elas as primeiras columnas salomónicas de España (que esperan, 
con grave perigo de perdas, un patrocinador que salve estes restos, do maior interese 
cultural de España). 

En 1924 inaugurouse o actual retablo ecléctico, proxecto de Rafael da Torre e exe
cución do escultor compostelán Máximo Magariños. 

Reliquias e relicarios da catedral de Santiago de Compostela 

"Neste Relicario gárdanse e venéranse os milleiros de Reliquias Sagradas que viñe
ron depositándose dende o século IX no Templo( ... ). Todos contribuíron a formar o 
Tesauro de Reliquias e relicarios: reis, eclesiásticos, humildes e anónimos peregrinos", 
segundo Guerra Campos. 

Ante a magnitude do relicario do santuario xacobeo e a historia de cada reliquia, só 
se pode facer unha recensión sintética (a idea dunha exposición como esta: "En olor de 
santidade. Relicarios e reliquias de Galicia", abre camiños á investigación dos santos, as 
reliquias e os relicarios en Galicia, tema da maior transcendencia, non só como un valor 
cristián, senón tamén como Patrimonio da Humanidade). 

l~ squ cma do retablo 
re lica rio de 13ernor<lo 
Cnbrcrn e rcgorio 
Espaf1ol, inccnelindo 
en 192 1. opclu de 
llcliquias da catedral 
de Santiago de 
Compos tela 

llelicario caxo1iada ele 
reliquias , Corniclles 
de Holanda e Mcstre 
Felipe, J 527. Tesouro 
da catedral de San· 
tiago ele Compostela 
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"E l Idrisé, esc ritor musulmán, publicaba no século XII a súa admiración palas xoias 

( .. . ) sobre toci o pa la abundancia ele imaxes e cruces ele mate ri as preciosas", cántanos 

G uerra Ca mpos. Nas procesións mitradas, cada cóengo -naquela época en número ele 

72- , portaba unha c ruz. Algunhas clestas cruces eran relicarios clun pequeno anaco da 

C ruz do señor, Lignum Crucis ou Lignum. Dei. 
Dos séc ulas medievais chegaron ata hoxe algunhas destas insignes cruces-relicarios : 

as estaurotecas, como son a Cruz das Volutas, a chamada Cruz el e Orcloño Il, ele finais 

do séc ulo XI; a C ruz ele Ca rboe iro, que é a Cruz Patriarca l el e Xerusalén , regalo, segundo 

a tradic ión, do papa Ca li xto TI ao mosteiro e n agradecemento á hospita liclade, no se u 

paso cara a Compos te la para ac udir ao funeral ele seu irmán, D. Raimunclo ele Borgoña, 

cond · de Ga lic ia, en 1109; e a Cruz das Pe rl as , rega lo dos cristianísimos reís ele Fran

c ia, datada cara ao 1380-1400. 
Pe ro a ruz-re li ca rio por antonomas ia e n C ompos tela e ra a Cruz ele Afonso III , o 

Ma no, c ruz de ouro e xe mas romanas e árabes, co broche da raíña clq,na )(jmena, rega

lada n 874, x 111 1 a da ruz dos Anxos, cl oazón ele Afonso II á Igrexa ele Ovieclo en 808. 
fl ndo rouba ron ¡ r c iosa peza, fo¡ substituícla por unha copia, en 1906, sempre á espera 

do súo d vo lu ·i6n. 

in ul ur r ·li ario ·a ca b za do após tolo antiago Alfeo, chamado nos mes mos Evan

x ·os o M ·nor, di st it guíndoo el e antiago o Maior, o Ze be cleo . A c hegacla da "Santa . 

ab a ', como ta mén se coñece, é o Fina l clunha complexa ave ntu ra, cuxas fontes clocu

lil ' nta is son a Historia Compostelana, coetánea do t raslado, e a Leyenda pulchra de tr~s-
lat ione capit:i · anct·i Jacobi, no Arqu ivo da C atedral de Santiago. , 

antiago o Menor - unha das columnas da igrexa con san Pedro e san Xoán, morto 

xa, antiago o Ma ior, como o recoñece san Paulo- na "dispersión" dos apóstolos polo 

mundo coñec iclo, queda en Xerusalén, onde se recoñece como bispo e como "Xusto", 

cum pridor fie l da An tig Lei, polo que recibe o martirio , e senda arroxado dende o piná

culo do templo, rematado con mazo ele bataneiro e soterrado nas proximidades do último, 

segundo os antigos historiadores, o xudeu Flavio Josefa e Eusebio de C esarea; de grande 

in te rese son as conclusións ás que chega Fernando Serrulle Rech que rea liza, en 1991 , 
un estudio antropolóxico do cranio ele Santiago Alfeo, informe inédito que se conserva 

no Arquivo da Catedral. , 

A preciosa re liquia fo i subtraída da súa tumba en 1104, por un personaxe inquietante, 

don Maurio Burdino, no tempo bispo ele Coimbra e máis tarde arcebispo ele Braga (Por

tuga l). A fina lidade era converter a súa Sé Episcopal en xacobea, en contraposición ao san

tuario com pos te lán . A raíña de Caste la e León, Dona Urraca, apodérase da reliquia e 

ntréoa lla a Xe lmírez, para se r tras ladada a Composte la en 11 6-111 7; co concurso do 

pobo don Diego lévaa, descalzo, en procesión dende o Milladoiro . A santa re liquia, gar

dacln n ofr de ouro , va i se r obxec to clun culto especial, e é visitada polos pe regrinos 

no t souro-r !ica rio, s gunclo o ritual da pe regrinac ión: Honor Ecclesiae Compostellanae. 



En 1332, o arcebispo don Berenguel de Landoira, xeneral dos dominicos , de orixe 
francesa, mándalle facer o busto-relicario ao prateiro compostelán Rodrigo Eáns. Na 

.Noiteboa de 1332, o arcebispo pórtao na procesión mitrada. É a primeira vez que se ten 
referencia do botafumeiro, recollida a noticia en nota marxinal do Códex Calixtinus. 

É o "CaputArgenteum", como tamén se coñece. De prata sobredourada e esmaltada, 
vai ser obxecto dun delicado embelecemento ornamental: as xemas da colección de a neis 
do arcebispo-humanista don Juan García de Manrique, con entalles romanos e cama
feos helenísticos; a curiosa aréola do gremio dos Cintureiros. Leva no pescozo o exvoto 
do brazalete de Suero de Quiñones, o do Passo Honroso del Órbigo que, rotas as 166 lan
zas do desafío cabaleiresco, á fin é ferido e curado no Hospital ele peregrinos ele Órbigo, 
"E desde allí( ... ) fuese enromaría derecho a Compostela, alApóst. Sgo.". Era o Ano Santo 
de 1434" 

A )3aixa Idacle Media é testemuña do auxe da peregrinación, con longos desfiles ele 
santos, reis e magnates, no medio dos fervores do pobo. Recorclo da época é o relicario 
da Santa Espiña: "Outro (relicario) en que anda a Espifia da Coroa de !'1.u. Xpo.", segundo 
o Inventario de 1426. Procede do Hospital de Xerusalén, q~e a Orcle Militar dos Hos
pitalarios tiña en Compostela. 

Dentro dos relicarios ele Santiago o Maior e das coleccións meclievais, destaca o San
tiago peregrino, cloazón ele Geoffroy Coquatrix, bela figuriña parisiense do 1300, que 
leva na man clereita un relicario de ouro e, na outra, unha cartela coa inscrición IN 

HOC VASI ,AURI QUOD TENET ISTE !MAGO EST DENS B[EAT]I IACOBI AP[OSTO]U 

QUE GAUFRIDUS CONQUATRIZ CIVIS PAR[ISIENSIS] DEDIT l-JUI ECCLESIA. ORATE 

PROEO. 

Do século XVI queda o recorclo das mártires Paulina e Florina, e do brazo do mártir 
san Cristovo, traídos a Santiago da viaxe do emperador Carlos V, en 1544, dende cate
dral ele Coloni~. 

En 1601, os monxes do Salvador de Celanova abren os sepulcros do bispo compos
telán, san Rosendo, e san Torcuato, na igrexa suévica de Santa Comba de Bande, envían 
as súas reliquias a Compostela, onde se veneran na capela das Reliquias. 

A época barroca coida de maneira especial o culto ás reliquias, a consecuencia do 
Concilio de Trento, que supón unha posta ao día. Así, arcas de madeira tapizadas de 
veludo e adornos de prata serven para gardar os carpos dos santos portugueses de Braga, 
subtraídos pcir Xelmírez en 1102. Son ele 1641, cando se fa¡ o traslado do vello ao novo 
relicario: san Froitoso, bispo de Braga, san Cucufate e san Silvestre, mártires. A santa 
Susana fáiselle, en 1684, una urna de prata, obra do compostelán Matías Vieites. O 
Cabido compostelán coidou o seu culto, cheo de delicadeza, á feminina figura da pri
mitiva cristiandade. No interior da urna-relicario, os seus restos estaban envoltos nos 
"panni tartarici", do século XIV. O traslado das reliquias faise o día da súa festa , o once 
de agosto, e, aínBa de forma sorprendente, no XX faise copatroa de Compostela. 
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Débese pec har o gran relicario compostelán coas reliquias da santa doutora, a gran 
Tareixa el e Ávila: unha moa e un autógrafo, que Francisco Pecul fa¡ corresponder coa 

excelente peza ele ourivería feminina, tocia unha delicadeza de concepto e formas. 

Reliquias e relicarios na arquidiocese compostelá 

Á ca lor do culto a Santiago o Maior e en torno ao santuario que garcla a súa tumba 
Foron xurclinclo os graneles mosteiros, os conventos, as colexiatas e os centros relixiosos. 

En todos les, a capela de Reliquias ou, polo menos, un retablo-relicario ocupou un lugar 
e unha función ele extraordinario valor cultual e cultural. 

on sorpresa clorida, unha gran parte das reliquias clesapareceu, xunto cos seus reli-

ar ios, OLI se espa rexeron a partir dos tristes acontecementos sociais da moderna histo
ria d España: a invas ión napo leónica e os afrancesados e a época da Desamortización 

1 1 6; d to l mancira que o ¡ue está recoñec ido e protexiclo como Ben Cultural do 

Pul rimon io du Humanidaclc quedou, penosamente, des truído. 
, n ompostelo, o gra n mosteiro ele San Martiño Pinario depositou o seu relicario na 

·ut , drol , conservá ndose a lgunhas re liquias cos seus relicarios, pero na súa maioría pri

vadas da obra suntuaria que a garelaba e mostraba, conservándose en urnas ele maeleira. 

En an Paio, foise refacenclo o re licario en torno ao sepulcro ele san Faxilclo. Digno 
de mención é o re licario do mosteiro ele Carmelitas Descalzas ele Santiago, coas reliquias 

seguintes: Lignum Crucis e do veo da Santísima Virxe; ele santa Tareixa ele Xesús, san 
Xoá n da C ruz e da venerable Mª Antonia ele Xesús (a Monxa do Penedo), fundadora do 

mosteiro. 
A Real Abadía ele Santa María de Conxo, primeira da Orcle ele San Bieito e, dende o 

século XV, da Orcle da Mercecle, fo¡ posuidora dun extraordinario relicario, con excep
cionais pezas de ourivería, nun bo número americanas. A capela de Reliquias ocupará o 

espazo tras o tramo do Santo Cristo, de Gregario Fernández, monumental arquitectura 

do mestre compostelán Simón Rodríguez. • 
Na Confraría compostelá da Colexiata da que foi sé de Iría Flavia, venérase unha 

parte do veo ele María Santísima, en precioso relicario rococó. 

A colexíata de Muros de San Pedro repuxo, recentemente, o seu relicario cun bo 
número de re liquias, cos seus relicarios manieristas. 

No século XVIII-XIX chegan á diocese un bo número de corpos de mártires proce

dentes das necrópoles catacumbas romanas: san Félix de Santiago ele Carril, san Felicí

s imo ele San Martiño Pinario, santa Minia de Brión (A Coruña). 

Especia l me nción merecen as reliquias ele mártires chegadas á diocese a través de 

Ja i r Zelaya dunha familia española establec ida e n Roma. Creador do Observatorio da 



Academia Vaticana e promotor das ciencias, chega ao alto cargo de Secretario do Estado 
Vaticano. O título de cardeal é o do antigo mosteiro de Santa María do Ria! , na cabeza 

. do arciprestado de Santo Ourente de Entíns, no deádego de Trastámara (A Coruña) . 
Tiña a prebenda o cóengo arcediago de Santiago, polo que o Secretario do Estado Vati
cano era prebendado de Santiago, o que o cardeal Zelaya soubo agradecer co envío de 
carpos de mártires romanos. San Campio (en 1794 ), converteu a parroquia de Santo 
Ourente en santuario galega, cuxo culto fo¡ fon te do progreso cultural da parroquia: novo 
templo, catro retablos e imaxinería de Ferreiro, artes suntuarias, etc . 

Ao Carmelo compostelán enviou o corpo de santa Oricela, virxe e mártir; para a cate
dral compostelá o corpo de san Vitorio e o belo relicario dos santos Gaudencio e Nove
'lla, ourivería romana, marcada polos punzóns vaticanos; e o marfil italiano da morte de 
san Francisco Xabier, o seu patrón. 
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tiago, 1911 , pp. 79 e ss., 243 e adicións 11 ; ÜTEHO Tú ÑEZ, 
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U. C., Santiago, 1955 , pp. 340-343; PÉHEZ COSTANTI , P., 
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X\11 y X\111 , Santiago, 1930; VI LA ]ATO, M.D.; "Gregori o 
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Fábrica, Arquivo da Catedral de Santiago de Compos tela; 
Acta Capitular de 2 de octubre de J 596, libro 1° de Fábrica , 
Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela; Colecci611 
de docu111e11tos sueltos, nº 409, 1625, Arquivo da Ca tedral de 
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Reliquias e relicarios da diocese 

de Mondoñedo 

Enrique Cal Pardo 

Reliquias da catedral de Mondoñedo 

Auténticas de reliquias 

+:· De san Martín Dumiense. Un hueso de la parte occipital. ArlDbispo de Braga. 3 de noviembre de 171 8. 

<~ Partes de la cabeza de los santos mártires Laurea to y Verecundo. Fray Tomas Cervioni a Monte llcino Patricius, Seueu
sis Archiepiscopus, Sacrarii apostolici Prefe., Poutificii Solii Assisteus. 10 de mayo de 1734. 

4 San Rosendo, obispo. Maestro de la Orden de San Benito en Celanova. 1614 . 

.;¡. San Carlos Borromeo. Parte de su capa magna. Fray Silvestre Merani Janue, ob ispo Porfiriense. Sacrarii Apostolici 
Prefec. Ac" Pontificii Solii Assiste11S. 14 de enero de 175 1 . 

.;¡. Partículas del a lba de san Andrés Corsino. Fray Silvestre Merani. Mayo de 1750. 

4 San Justo y Emérito, mártires. Silvestre Merani .. . 17 de noviembre de 1750 . 

.;¡. San Camilo de Lellis. Partícula ex precordiis. Juan Domingo Constantini, Prefecto Genera l de los C lérigos Hcgularcs 
infinnis ministrancium. 28 de diciembre de 1750. 

<~ Santa Cruz de N. S. Jes ucri~ to. Partículas de Lignum Cnicis colocadas en una pcquei\a cruz ele crista l decorada con 
filigrana de plata. Valerianus de Chirichelis, obispo Ferentini. 12 de enero ele 1716. 

4 Parte de las piernas de san Benito, del brazo de san Clemente y de los huesos de san Dilecto. Fray Tomas Cervioni, 
Episcopus Porfiriensis Sacrarii Apostolici Pref , Poutificii Solii assisteus. 5 de ju lio de 1734. 

4 Parte de las piernas de san Honorato y del radio de san Prudencia. Fray Tomas Cervioni. . . 12 de mayo de 1734. 

<~ San Modesto y san Próbo. De los huesos. En una cápsula de madera. Fray Thomas Cervioni. .. 1 O de mayo de 1734. 

4 San José de Calasanz. Partícula gua rdada en un caja (theca) de plata de figura ovalada (ex auteucis locis per me 
extractam). Superior General de los Scolapios. 9 de enero de 1751 . 

4 Partículas de la Santa Cruz, del velo de la Santísima Virgen y del sagrado palio de san José .. . in tlieca argeutea avalada , 
reguardada con cristal. Basilio Matranga, arzobispo de Achridensis. 29 de mayo de 1786. 

<~ San Emérito, már. Gaspar obispo de Sabina, vicario general en Roma. 4 de abri l de 1701. 

+~ Santa Catalina Licci , virgen. Partícula "ex intenda". Pequeña cápsu la (t.heca) de plata colacada. Fernando María de 
Hubeis, arLobispo Tarsensis, prelado doméstico ac eius pontificio solio assistens. 31 de julio de 1750. 

4 San Feliciano, mártir. Del cuerpo. Depositado en una cápsu la de madera cubierta con un papiro pintado. Carlos, 
obispo de Sabina, vicario general de Roma. 23 de junio de 1835. 

4 Santa Adeodata, virgen y mártir, en una urna de madera dorada. Carlos obispo de Sabina, vicario general de Roma. 
20 de julio de 1835. 

<~ San Felipe Neri, confesor. Silvestre Merani. .. 9 de enero de 1751 . 

+> San Felipe Neri, confesor. Ex precodiis. José Perugini ... pontificio soio assisten. 17 de febrero 1800 (?) 

"'~ San Pío V. Partícula de su vestido. Silvestre Merani ... 9 de enero de 1751. 

-<-? San Ignacio de Loyola. Ex sacris ossibus. F. Antonio Serafina Camarda, pontificii Solii assistens. 1 de novienbre de 1738. 

4 San Campio. Parte de la columna vertebra l. Fr. Sebastián Malva r y Pinto, arzobispo de Santiago de Compostela 
(entregada a su familiar Simón de Berea y Abelton) . 30 de mayo de 1795 . 

.;? San Pedro, mártir. De sus huesos. Cosme Ferbenedetti Maculani. .. Solio Pontificio assistens. 9 de junio de 1757. 

-<-} San Plácido, mártir, Facundo, Pacífico, Pío, Faustina, Victoria y Fortunata , mártires .. . Juan Domingo Card ena l 
Paracianus, vicario general de la Curia Romana. 31 de diciembre de 1717. 

+~ San Urbano y Columbo, mártires. De los huesos. Fray Nicolás Ángel Maria Landini Florentinus . .. obispo porfi riensc . .. 
Pontificii Solii Assistens. 16 de marzo de 1780. 

"'~ San Vito, mártir. De su cuerpo. Gaspar Cardenal de Carpineo, vicario general del papa. 20 de abril de 16 18 1. 

(Exprésasc, primeiro, o nomc do Santo; dcspois o nome do que em ite a auténtica e, finalmcnlc , a daca da concesión). 
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Relicario 

O 22 de outubro chegou a Mondoñedo a reliquia de san Rosendo, que o xeneral da 

Orde de San Bieito entregara en Celanova aos delegados do bispo e Cabido de Mondo
ñedo uns días antes. Para colocala convenientemente na catedral, abriuse un oco na 

ábsida do altar maior, pola parte do deambulatorio, que se acababa de construír. Reves
tiuse na parte interior con pedra granítica, que fo¡ decorada con pinturas de variada poli

cromía. No fondo colocouse un gran caclro pintado por Lucas Caamaño ( 1615), de 

Santiago, que representa a san Rosendo, en actitude de benclicir a un bispo, que se axe
onlla an te o santo. Debaixo do caclro construíuse un altar, no que se colocou a prezacla 

re liquia. E así permaneceu por espazo clun século. Parece que no século XVIII non gus
taba demas iado o caclro nin o altar e, ciado que sobrara algunha cantidade de diñeiro do 

r cadado para a custodia , acorclouse renovar o altar de san Rosendo. Retirouse o cadro, 
r cubríronse de macle ira tocias as peclras graníticas e no fondo construíuse un novo reta

blo d stinado a a lbergar as re liquias ele tocia a catedral que, ata daquela, estaban espa

r xidos ¡ olos diversos a lta res do templo. O retablo das Reliquias realizouno lgna'cio 

Rom ro, el ant iago, a qL1en, en xullo ele 1727 se entregaron os 200 ducados convides 

00 reais el ve llón polo agasa llo. A pintura do retablo correu por conta de Oionisio 
olloso, v•c iño ele Moncloñedo, que percibiu 2.700 reais pola súa obra2. 

re tablo está dividido en tres ancleis; no superior, de esquerda a dereita áchanse as 

reliquias de san Urbano, mártir,' situadas nun recipiente (pomo) cadrado, con cuberta 

terminada e n cruz, pé tipo cáliz, no que se encentra gravado o nome do santo, e todo 
isto ele prata; san Probo, santo Emérito e san Gaudioso, mártires, nun recipiente trian

gular, con tres cristais unidos nos extremos e cuberta terminada en cruz, pé de prata, 
coma o resto , cos nemes dos santos gravados; santo Urbano, en recipiente de prata, trian

gular, con pé tipo cáliz, no que está gravado o nome do santo, e ademais contén tres ósos 
pequenos; san Campio, mártir, recipiente de prata, a parte superior é ovalada, con cris

tal por diante e por detrás, pé normal, e contén un óso bastante grande. No segundo 
andel, de esquerda a dereita, santa Úrsula e compañeiras, mártires, en caixiña de prata, 

plana por diante e redondeada por detrás , con cristal por diante, cuberta cunha especie 

ele casquete, e ten gravado o nome da santa; santa Úrsula e compañeiras mártires, nµnha 

caixa de prata, plana, con cristal por diante e catro pés pequeniños nas catro esquinas, 

que contén parte dun cranio, e tamén ten gravado o nome da santa; Lignum Crucis, 
nunha cruz pequena de cristal, na que se encontra unha parte do mesmo, todo isto enca

drado nunha cruz maior, de prata, con pé de cáliz, e nos extremos desta encóntranse 
outras diversas re liquias; outro pomo con reliquias de santa Úrsula e compañeiras már

tires, en todo igual ao descrito anteriormente ; san Martiño Dumiense, nunha especie de 
expos itor, con cristal por diante e por detrás, pé tipo cáliz, todo isto de prata, e contén 

un 6so oc ipita l. No estante terceiro , de esquerda a dereita, reliquias dos santos Xusto, 



Dilecto e Honorato, mártires, recipiente triangular, con tres cristais, con cuberta termi
nada en cruz e pé, no que están gravados os nomes dos Santos; san Vito, mártir, pomo 
triangular bastante alto, con cuberta cornada de cruz, pé con inscrición, todo de prata, 
e contén un óso bastante grande; san Xustino, 
Columbo e Benedito, mártires, nun recipiente 
triangular pequeno, con tres cristais unidos 
entre si, cuberta, no pé a inscrición do nome 
dos mártires, contén un óso e dous ósos máis 
pequenos; Reliquia de san Rosendo (da que se 
vai falar despois); santas Fortunata, Faustina e 

· Victoria, mártires, recipiente triangular, con 
tres cristais unidos, con cuberta de prata e con 
pé de forma ordinaria, no que aparecen grava
dos ~s nomes dos mártires, contén diversos 
ósos pequenos; san Prácido, mártir, consis
tente nun óso bastante prolongado, encerrado 
entre catro cristais unidos entes si, con cuberta 
e pé de prata, no que se encontra gravado o 
nome do mártir; santo Amancio, Amando e 
Letancio, mártires, pomo constituído por tres 
cristais uryidos entre si, en forma de triángulo, 
con cuberta terminada en cruz e pé no que se 
gravan os nomes dos mártires, contén tres ósos 
pequenos. 

Na parte superior do relicario aparece unha 
especie de semicírculo de madeira, e na parte 
central deste as reliquias de san Pedro Telmo 
(nunha pequena cruz), de santo Ignacio de 
Loyola e de san Pedro, mártir; a ambos os lados 
e en lóculos pequenos figuran, cos seus nomes, 
reliquias de santa Cecilia, Leocadia, Filomena, 
Dorotea, Eufemia, Quiteria, san Paulo, André 
Corsino, Bartolomeu, Xoán Evanxelista, Xurxo, 
Acisclo, Xulián, Tareixa de Xesús, Mamede, Sadurniño, e o santo Sepulcro. 

O relicario péchase con dous portelos, con certas tallas de baixos relevos, que ocul
tan o seu contido. O relicario, aínda que relativamente pequeno, ten certo empaque 
arquitectónico, resaltado por unha policromía discreta e vistosa. Na parte superior do 
retablo, sobre o relicario, aparece unha pequena figura barroca de san Rosendo, polo 
que durante moito tempo se lle chamou altar de san Rosendo. 

Retablo relicario 
da Catedral de 
Mondoñcdo, Lugo 
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Da reliquia de san Martiño Dumiense dise que fo¡ traída de Braga, concretamente 
da capela de San Pedro de Rates, onde se veneraba, e depositada na catedral o 16 de 
novembro del 718. A relación da diocese de Mondoñedo con san Martiño Dumiense é 
manifes ta e de aí o desexo dos cóengos de conseguir unha reliquia do santo3. 

Maior é aínda a relación do bispado de Mondoñedo con san Rosendo, así se explica 
o anhe lo do bispo Don Alonso Messia de Tovar e dos membros da corporación capitu
lar de conseguir unha reliquia <leste santo. De aí a solemnidade coa que se trouxo e as 
precaucións que se tomaron para evitar que puidese ser violado o cofre4. Diseque, ao 
entregar a re liquia o xeneral da Orde de San Bieito, "meteu a man na urna e que con
tén os res tos de san Rosendo) e na nosa presenza (do notario) e máis arriba nomeados 
e tirou un óso que segundo parece é da canela do brazo do glorioso Santo. A que medida 
ten de longo un palmo e catro dedos e de grosor de dous dedos, pouco máis ou menos"S. 
Esta e ra a reliquia que se venerou ata hai pouco, pero o doutor Carro Otero, en 1971, 
inspecc ionouna e pu ido constatar que non se trataba dun óso humano, senón máis ben 
dunha mad ira de bastón, similar a outra que encontrou na urna de Celanova. A reli
qu ia ncóntrase m111 "expositor prismático - hexagonal- de prata provisto de tantos vidros 
omo · orns ten, rematado superiormente por un telladiño piramidal a seis vertentes coro

ado dunha cruz. Todo es te conxunto repousa nun pé do tipo chamado 'dos de cáliz' ( ... ) 
A re liquia está direc tamente contida nun dispositivo, tamén de prata, que ocupa o eixe 
xeomét rico lonxitudinal do expositor"6 . Aínda que non exista hoxe en día a autént.ica 
!es ta re liquia, os testemuños dos notarios (un de Mondoñedo e outro de Celanoya) 

poden ser equivalentes. 

Vilanova de Lourenzá 

En Vilanova de Lourenzá levántase un mosteiro beneditino, que data do sécu!o X e 
fo¡ habitado por monxes da orde ata o ano 1942. O 12 de agosto de 1632 o pai mestre 
Fr. Mauro de Villarroel, xeneral da Orde de San Bieito, que fora Abade do referido mos
teiro de San Salvador de Vilanova de Lourenzá, fixo doazón du~ conxunto de 26 reli
quias a es te mosteiro7. Os monxes, querendo agradecer a dádiva, dispuxero~ a 
construc ión dun relicario no que puidesen estar convenientemente colocadas todas as 
reliquias, e construíuse na sancristía da igrexa conventual. O relicario consta de 28 bus
tos de santos e santas de madeira. Todas elas levan á altura do corazón un pequeno lóculo 
no que se colocan as reliquias de cada un dos santos. Están distribuídas en cinco filas 
de cinco santos, máis a fila superior que contén só tres santos. De arriba abaixo e de 
esquerda a dere ita, as reliquias son as seguintes: 



Santa Zósima e santa Valeria, san Bieito e compañeira de santa Victoria. 

San Marceliano mártir, santa Susana mártir, santo Antón mártir, san Demetrio e santa 
Concordia virxe e mártir. 

Santa Valentina mártir, santa Pelaxia 
penitente, san Prácido, san Facun
diano mártir e santa Domitila. 

San Narciso, santa Isabel viúva, santo 
Arsenio, santa Vitoria virxe e mártir e 
san Xustino, mártir. 

Santa Dorotea virxe e mártir, santa 
Isabel raíña, santo Apolinario, santa 
Emerenciana mártir e santa Feliciana 
virxe. 

Mártires de Cardeña, santo Esteva, 
abade e outros dous Mártires de Car
deña. ' 

O relicario pecha con dúas portas, nas 
que esculpiron as imaxes de santa Esco
lástica e santa Xertrude e dos dous arce
bispos da Orde beneditina. 

Descoñécese o autor destes 28 bus
tos, pero sábese que, uns anos antes da 
súa pintura, que tivo lugar en 16 79, levo u 
a cabo a consfrución das gabetas da san
cristía Juan Vaamonde, escultor, veciño 
de Mondoñedo. Redactouse o contrato o 
ano 16648. Non tería nada de estraño · 
que este escultor fose o autpr dos 28 bus
tos e da porta que as pecha. A pintura e 
dourado dos bustos do relicario e incluso 
a obra de cantería entre a que se encon-
tra incluso o relicario, fo¡ obra de Francisco de Andrade9. 

A policromía, suave e moi variada, resalta a obra escultórica e dá a todo o conxunto 
unha tonalidade que sorprende e cativa, o tempo que ofrece ao visitante a sensación de 
estar ante unha obra de arte de extraordinaria beleza. 

Reta blo re licario do 

moste iro de San 
Sa lvador, Vilanova 

de Lourem.á, Lugo 
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Viveiro 

Tamén as igrexas de Viveiro foron obsequiadas cunha rica doazón de reliquias. Na 
igrexa de Santiago de Viveiro áchanse trece gabetas de madeira, recubertas interiormente 
do oportuno lenzo, que con tiñan algúns ósos da mártir santa Dafrosa -Darfosa-, e algun

has pedras do sepulcro onde fo¡ depositado o corpo de san Paulo; ósos do mártir san 
Máximo; moas e dentes de varios mártires; os carpos de san Dequilo, san Dípera e san 
León, mártires; reliquias de san Ceferino, papa e mártir, e de san Sodales -Soldales-, 
mártir; te rra do pozo onde puxeron os carpos de san Pedro e san Paulo despois do seu 
martirio; unha cabeza enteira, unha mandíbula, un óso do pescozo, un anaco das costas 
e unha media "canela", xunto con outras moitas reliquias de santos mártires que chega
ran sen nome; as reliquias do corpo de san Pedro "Interciso" e de san Quinto, mártires, 
de sa nto Antera, papa e mártir; de santo Hixinio, papa e mártir, de santo Eutiquio, már
tir pedras do sepulcro de san Paulo, reliquias de san Pancracio, papa e mártir, de santa 
Anas tasia, mártir e ele un dos compañeiros de san Cenón, mártir; un corpo enteiro dun 
n no mártir; r ligL1ias de san Priciliano - Prilidiano?- clérigo e mártir e de santo Aqui
lino mdrtir; 1nha "cane la" enteira dunha perna doutro mártir, que non ostentaba nome 
on r t . 

Ta mén na igrexa de Santa Marfa clesta cidade figuraban un bo número de reliquias 
colocadas n doce caix6ns de madeira, que eran as seguintes: unhas pedras da primeira 
sepL1lturo na que fo¡ colocado o corpo de san Pedro e un anaco do cáliz coque dicía rpisa 
o papa e mártir san Fabián; algúns ósos de santo Aquitano e de santa Dafrosa -Darfosa-, 
mártir, esposa de san Fabián, tamén mártir e de san Priciliano -Prilidiano?-, clérigo e 
mártir; reliquias de santo Hixinio, papa e mártir e de santa Anastasia, mártir; reliquias· 
de santo Eutiquio e de san Máximo, mártires; reliquias de san Concordia, mártir, e de 
san Clemente, papa e mártir, xunto con parte de un brazo de san León, papa; reliquias 
de san Cornelio, papa e mártir, e de san Sadurniño, mártir; algúns ósos de santo Aqui
lea, de Santiago, e dun compañeiro de san Cenón, mártires; a reliquia de san Sodales e 
de san Quinto, mártires; reliquias de san Cibrán, hispo e mártir, da virxe e mártir santa 
Victoria, así como terra do pozo no que foron depositados os carpos de san Pedro e san 
Paulo despois do seu martirio e do sepulcro no que, máis tarde, foi sepultado san Pedro; 
moitos ósos de mártires: unha "canela" dunha perna, dúas medias cabezas e outros máis 
que non tiñan nome; reliquias do mártir san León, do tamén mártir san Dípera, xunto 
coas de santa Úrsula, mártir. 

Todas elas viñeran acompañadas duna bula -buleiro- da Súa Santidade o papa, Sixto 
V, expedida en 1589. O papa Gregario XIV, en 1 591, concede u indulxencia plenaria 
durante cinco anos aos que as venerasen. O papa Inocencia IX expediu un Breve coa 
auténtica das reliquias o 21 de decembro do mesmo ano. 

Todas estas reliquias foron adquiridas en Roma por un pai da Compañía de Xesús 

chamado Juan García de Junceda e traídas ata Lisboa, onde foi a recollelas Juan de 



Vivero y Aguiar, clérigo e comisario do Santo Oficio, que as conduciu ata a vila de Viveiro. 
Pouco despois da colocación das reliquias nesta localidade, foron recoñecidas polos bis
pos mindonienses en diversas ocasiónsIO. 

Santo André de Teixido 

Unha das reliquias máis coñecidas e veneradas non só da diocese de Mondoñedo
-Ferrol, senón tamén de toda Galicia, é a reliquia de santo André que se encontra en 
Teixido. É ben coñecido o relicario no que se encontra., que é o busto do Apóstolo, coa 
súa cruz en forma de X. Nun oquiño aberto á altura do corazón resgárdase a reliquia, 
que parece ser un óso pequeno do santo. Oeste relicario e, polo tanto, da reliquia, ternos 
novas, cando menos, dende 1633. Un visitador da igrexa en 1789 escribía que sobre a reli
quia "non hai outro testemuño que a común estimación dende tempo inmemoria]"l I . 

NOTAS 

Arqu ivo da Catedral de Mondoñedo (=ACM en adian
te), Armario ! , Andel 4. 

2 ACM Actas Capitulares, vol. 15, fol. 558; lbidem, vol. 
16, fol. 38v; LENC E-SANTAR Y GUITIÁN, E., Del Obis
pado de Mo11d01iedo , Mondoñedo, 19 15, t. 11 , p. 130. 

3 ACM Actas Capitulares, vol. 16, fol. 132; FLóREZ, E., 
Espaiia Sagrada, vol. 18, Madrid , 1789, p. 27 1. 

4 ACM Armario 4, Estante 4, Carpeta 7, nº. 48 

5 lbidem, p .. 18. 

6 CARRO OTERO, ].. "Las reliquias de San Rosendo'', tra
ballo mecanografado, remitido polo autor ao Arquivo da 
Catedral de Mondoñedo. 

7 LENCE-SANTATY GumAN, E., El convento de Vil/a nueva, 
Mondoñedo, 19 10, p. 7. 

8 lbidem., p. 18 

9 CMAVAHRÍA PACIO, C. , El Monasterio de San Salt1ador de 
Villanueva de Lorenm na. Lugo 1984, p. 41 . 

1 O ACM Visitas Pastorales, vol. 4, p. 305. 311: Armario 3, 
nº 41 /4; ÜONAPETRY [BARNEGARAY, J.. 1-Jistoria de Vivero 
y su Concejo, Lugo, 199 1, p. 209 y ss.; CAL PARDO, E., 
"Las reliquias de Vivero", en Pregón de la Semana Sa nta 
de Vivero, 199 1. 

11 U SE RO, R., El Santuario de San Andrés de 'fe ixido, San
tiago de Compostela, 1972, p. 245 . 
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Reliquias e relicarios na diocese de Lugo 

Mariel Larriba Leira 

As reliquias dos santos foron para a cristiandade un fundamento máis para a cele
bración relixiosa comunitaria na que honrar a súa memoria, como se a intercesión pode
rosa dos santos estivese ligada ás súas reliquias. 

En Compostela venerarase a reliquia por excelencia de Galicia, a do Apóstolo San
tiago discípulo distinguido de Cristo, como o evidencia a peregrinación de fieis chega
dos a ela procedentes dos lugares máis diversos, ao longo de tantas xeracións. 

A devoción ás reliquias comeza nas orixes da Igrexa. Construíanse aras sobre os sepul
cros dos mártires para a conmemoración eucarística. De aí procede a tradición de con
servar reliquias nos altares consagrados para a celebración da misa. 

A medida que a Igrexa se expandía as reliquias fóronse dividindo e repartindo. Moi
tas procedían dos enterramentos das catacumbas, xa que se supuña que todos os que alí 
estaban enterrados eran mártires. As reliquias auténticas ían acompañadas de docu
mentos que o acreditaban chamados por isto auténticas. 

Ás igrexa~ da diocese de Lugo chegaron grazas á munificencia dos sucesivos prela
dos e das clases nobiliares. A maior parte das reliquias que se conservan non proceden 
directamente dos instrumentos da Paixón de Xesús, da Virxe ou dos corpos dos santos, 
senón que son obxectos que quedaron santificados polo contacto cos restos orixinais. 
Damián Iguacén recórdanos que "a prohibición de abrir os sepulcros estableceu a cos
tume das chamadas blandea, anacos de tea ou algodón que tocaran os santos sepulcros, 
aceite das lámpadas que ~rdían ante eles e aínda fragmentos de terra ou pedra daque
les lugares". "Partindo da dobre idea de que os corpos dos mártires e santos eran para os 
que os posuían unha protección e un estímulo á virtude, os cristiáns querían procuralos 
custara o que custara. Procurábanse a prezo de ouro estas reliquias. Como proba do valor 
que lles daban débense recordar as vivas discusións e os combates que tiveron lugar, ás 
veces, entre cidadáns e países"!. 

O culto ás reliquias desenvolveu unha liturxia cada vez máis rica e complexa que deu 
lugar á celebración solemne na que se expuñan as mesmas á veneración dos fieis. 

A presenza das reliquias no desenvolvemento material destas festas relixiosas moti
vou a encarga de ricos relicarios, que se converteron en expoñentes, non só de valores e 
expresións artísticas, senón de fondas conviccións relixiosas. 
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.Relicarios de Lugo, a súa tipoloxía 

A Igrexa estableceu dende sempre que as reliquias se gardasen con dignidade. O reli
cario pretende, como obxecto suntuario e de culto que é, expoñer as reliquias á venera

ción dos fieis mostrando as calidades materiais e artísticas que recaen neles por devoción. 
Na execución <lestes obxectos sacros apreciáronse os materiais perdurables ou de 

maior valor material, co propósito de dotalos dunha formaliclacle suntuaria. A estas carac

terísticas axústanse ben os metais nobres que, polas súas calidades e escaseza, se aso
c ian á exce lencia; pero tamén a macleira, enriquecida con xenerosidade por medio ele 

clourados e es tufados, incrustacións ele peclras semi-preciosas, almafí, coral, etc. 
egundo norma eclesiástica a reliquia clébese conservar en caixa pechada e selada, 

sexa cal foro seu formato ; agás as da cruz ele Cristo que se deben custodiar en relicario 
indcpendente en forma de cruz. Esta caixiña, debidamente selacia e coa súa autentica, 
dc nomínase teca, palabra que por extensión pasou a designar en moitas ocasións o pro

pio r 1 ica rio. 
Nos l as ond o cspazo é compartido por varias reliquias clispóñense pequenos t.abi~ 

qL1 s el m LOI , p rgn mif\o , e tc ., dentro dos cales se sitúa cada unha, cunha inscrición 
qu id nlifi ·a a sl'1n pertenza. A distribución dos tabiques ten, a maioría das veces, unha 

lora inl ·nc ión sté tica, chegando a compoñer Fermosos e complexos clebuxos. Os recep
táculos acristalados que forman a teca engárlanse en marcos ele prata ou outros metais, 

polo x ral lisos ou con miúdas decoracións a base de sogueados, contarios ele perlas 'ou 
filigrana . O inte rior das tecas adoita cubrirse con ricos tecidos bordados clelicadament,e 

n ouro sedas de cores aos que se engaclen agremán, abelorios, perlas ou pedrería. · 
Outros máis modestos gardan a reliquia entre algodóns, ou rodéana de diminutas flores 

secas ou artificiais. 

Na cliocese de Lugo consérvanse numerosos e variados relicarios. Cronoloxicamente 
podemos situar a execución da maioría deles nos séculos XVII e XVIII, momento álxido 

no culto ás reliquias como consecuencia das disposicións emanadas do Concilio de 

Trento a partir de 1545. 
Este Concilio que lexislou e xeito específico sobre esta cuestió,n2 fo¡ o punto de par

tida para moitas outras clisposicións que con posterioridade intentaron controlar a aute~
ticidade das reliquias , impedir que se comerciara con elas, etc. 

Distinguimos a continuación as tipoloxías máis frecuentes . 

..¡...~ Esculturas de pequeno tamaño que representan o santo que albergan ou a parte 

anatómica que conteñen. Destacan os bustos-relicario e os brazos-relicario. 

: Estruturas arquitectónicas dos edificios eclesiásticos . 

..¡...~ Fanais de cristal piramidais , cilíndricos, etc. para a total contemplación da reli

quia; colocados sobre bases e rematados en pequenas cúpulas. 



~Lignum Crucis, tamén chamados vera cruces, destinados a custodiar pequenas este
las da cruz de Cristo. 

~ Medallas e relicarios portátiles para levar colgados a modo de alfaias, das máis 
variadas formas e decoracións. Materialización de obxectos sacros onde á idea reli
xiosa se une a virtude profiláctica. Adoitaban ter dúas caras, a que aloxaba a reliquia 
púñase en contacto co corpo da persoa que o levaba, para asegurar a protección, a 
outra presentaba, polo xeral, un traballo só decorativo. Ao se referir a estes relica
rios faise en sentido amplo, de maneira que se in
clúen neste tipo non só os que conteñen reliquias 
propiamente así chamadas, senón tamén os que 
portan obxectos de carácter relixioso, como es
tampas de devoción, etc. 

~? Ostensorios. Constan de pé, hastil e unha parte 
superior xeralmente circular ou oval que recorda 
os virís das custodi,as destinadas á exposición da 
Sagrada Forma; incluso en ocasións se rodea, 
como estas, de adornos calados e resplandores, 
seguindo a súa mesma evolución formal e esti
lística. No viril albérgase a reliquia, e polo tanto 
é o lugar onde se concentra a decoración da peza. 

~ Urnas ou arcas-relicario. É un dos tipos máis 
antigos, baseado nos propios sepulcros. Nos 
exemplares máis ricos aparecen flanqueadas ou 
sostidas por figuras exentas de anxos. 

Reliquias na diocese de Lugo 

A reliquia máis celebrada da diocese de Lugo é 
sen dúbida a que se custodia no santuario de Pe
drafita do Cebreiro, cuxa existencia coñeceu toda 
Europa. 

Ignora en que momento ten a súa orixe a tradición do Santo Milagre do Cebreiro, pero 
aparece consignado en documentos dende o século X!V. O primeiro en citalo é o papa lno
cencio VIII nas súas Bulas, quen ten nova del a través dos Reís Católicos. Con poste
rioridade foi relatado por numerosos autores nos seus escritos, cuxas diferentes versións 
do feíto non varían máis ca nos detalles. O milagre consistiu na conversión da hostia en 

Re lica rio do Santo 
Milagre, Sanruario de 
Santa María do 
Cebreiro, Lugo 
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carne e o viño en sangue, despois de ser consagrados por un presbítero de pouca fe ante 

un fregués devoto da santa misa. 
Na capela lateral sur da igrexa están gardados e expostos á veneración dos fieis o cáliz 

e a patena3 nos que se verificou o milagre, e as ampolas que gardan as reliquias. Freí A. 
Yepes refire a orixe <lestes relicarios: "Estiveron moito tempo a hostia convertida en carne 

na súa patena e o sangue no mesmo cáliz onde sucedera o milagre, ata que pasando en 
1486 a raíña Dona Isabel en romaría cara a Santiago, e hospedándose no mosteiro do 

Zebreiro, quixo ver un prodixio tan raro e marabilloso, e di que daquela, cando ó viu, 
manclou poñer a carne nunha redoma e a sangue noutra, onde hoxe en día se mostran"4. 

Elías Valiña reco lle a historia da tradición popular e engade ao xa mencionado que "a 

raíña quixo levar estas re liquias do Cebreiro, xa que alí non recibían o culto que mere
cían; así, un día partiu a comitiva rexia coas veneradas Reliquias para Castela. Cando 

chegaron a Perexe, a 20 quilómetros, onde O Cebreiro tiña outra casa e hospital, os caba
los pararon e fo¡ imposible facelos continuar. O medo apoderouse da comitiva e deixa

ron pi na libcrclade aos cabalos para tomar a dirección que quixesen, os cabalos cleron 

vo ila r r snron el novo ás portas da igrexa de Santa María do Cebreiro. Á vista <leste 

SLI . so, os n is Cató li cos ordenaron qu e as Sagradas Reliquias continuasen no 
1 r , iro" . 

s r -·licarios son dous fonais de cristal ele rocha en forma de columna, con bases e 

apit is tamén de c ristal , e cun contario de perlas sobredourado a modo de colariño. 

uclu un dos Fanais está coroado pola figuriña en prata sobredouracla dun anxo nu. 'Ün 
porta un cá liz e unha patena o outro, identificando as reliquias que contén cada vaso. 

No seu inter ior as re liquias deposítanse sobre uns pratos soportados por follas ele cardo. 

sobredou radas. 
Ambas as ampolas gárdanse dentro dunha caixa ele prata que reproduce exterior

mente a silueta dos receptáculos que contén sobre un pedestal con patiñas e pináculos. 

A súa superficie cóbrese cunha decoración relevada ele carácter vexetal, na que se des
taca a presenza da cruz da Orcle ele Malta. Esta orcle ele cabaleiros cruzados, historica

mente vinculada ao Camiño de Santiago, tivo entre as súas misións a de exercer a 

hospita liclade cos peregrinos, protexéndoos e ofrecénclolles axucla nos seus hospitais, 
igrexas e conventos que se estenclían dende Roma a Compostela. Non había ele ser 

estraño que a caixa de prata que garda os relicarios fose ofrecida pola orde ao santuari~ . 
O relicario mc'iis antigo da diocese de que ternos novas, xa que lamentablemente clesa

pareceu, é a cruz ele prata do século XI que pertenceu ao abade Branclila, que se vene
raba no mosteiro de San Xulián ele Samos. 

l l. Ourán publica xunto coa descrición da mesma un boceto do anverso e do re

erso da c ruz. Descríbea así: "Era ele tipo bizantino, realzada con fío de ouro e peclras 
preciosas. Ostentaba na súa parte inferior, dentro dun pequeno relicario, dúas estelas 

e n cruz do Lignum Crucis. O seu clebuxo figura nas armas do Mosteiro e era famosa 



polas virtude,s que se lle atribuían. No reverso, e repartida nos catro brazos da cruz lí
ase a inscrición seguinte IN NOMINE DOMINI NOSTRI ]HSVCRISTI OB HONOREM 
QUE SCI ]VLIANI ADQUE BASILISSA VIRGINIS OFFERT FAMVLVS DEI BRANDILAN 
ABBA E SOCIIS E]VS HOC SIGNVM CRVCIS. Á cruz de Brandila atribuíanse moitos 
milagres e curacións, especialmente en quen padecían de inchazóns de gorxa que o 
vulgo chama papeiras. A mediados do século XVIII duraba aínda esta devoción e todos 
os venres do mes de maio se sacaba a cruz en procesión, á que concorría moita xente 
das aldeas próximas"6. 

Antolín López· Peláez detalla dúas novas noticias sobre as reliquias que debeu posuír 
o mosteiro, xa que case todas as que se gardaban na sancristía da igrexa monacal desa
pareceron a consecuencia da exclaustración. Menciona que "dous bustos enteiros de 
prata que contiñan reliquias , foron tomados por unha familia do país". Engade que "hai 
algúns anos certo individuo facturou na estación de Sarria para a Coruña un preciosí
simo relicario que pertencera ao convento de Samos, ao cal non llo quixo vender, aínda 
que para iso se fixeron xestións"7. 

Na actualidade só se conservan unha espiña da coroa de Cristo, as reliquias de san 
Bieito e san Brais en dous relicarios de prata, e dous bustos-relicario de madeira poli
cromada dos esposos san Xulián e santa Basilisa, titulares do mosteiro. 

Bustos relica rio de 
sa n Xulián e santa 

Basilisa. Mos te iro de 
San Xulián de Sa rnos, 

Lugo 
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llmLO rel ica rio de 
snn Froih'ln. doaclo 
cu tcclrn l de Lugo polo 
bispo don Alonso 
Lópcz G illo 

Na catedral de Lugo, nun brazo-relicario de prata, hónrase a reliquia de san Froilán, 
filio el e Lugo, bispo de León, e patrón de ambas as Oiocese, que os monxes do mosteiro 

ele Moreruela, fundado polo santo, cederon xenerosamente. 
O padre Risco reco lle a orixe da reliquia e o seu relicario: "El día 13 de abril fo¡ ele 

suma alegría para es ta Igrexa e Ciclade, recibinclo nel unha preciosa reliquia do seu glo

rioso filio San Froilán, bispo ele León, vendo así cumpridos os seus longos desexos ele 
posuír unha alfaia que non puiclera conseguir nos tempos anteriores, non obstante das 

súas humildes representacións clirixidas ao Lexionense. O 
27 ele maio do mesmo ano propuxo o Sr. Bispo en Cabido 

que se fíxese un brazo ele prata para colocar nel a reliquia, 
e acordouse que o prelado e contribuísen por metacle ás 
expensas nesta obra"B. 

O re licario fo¡ regalado á catedral por don Alonso Ló
pez Gallo (bispo ele Lugo ele 1612 a 1624), cuxas armas 
apa recen gravadas no pé. A obra é de gran tamaño (apro

ximadamente 63 cm ele altura) e representa o brazo dun 
bispo vestido de pontifical que, neste caso, non signi.fica 

a pa rte do corpo á que pertence a reliquia, xa que se trata 

clunha tibia do sa nto. O antebrazo reproduce os prega
mentos da roupa dun tec iclo labrado que o artista executa 
con preciosismo, e a man, cuberta con guante do que 

pendura unha gra n borla e i'ucinclo un rico anel episcopal, 
logra con gran mestría presentala en actitude de bendicir. 
Ao longo do brazo e no pedestal clispóñense os visores da 

reliquia. 
A obra fo¡ marcada en Madrid polo ourive Alonso Gar

cía de Sahagún, prateiro e marcador da Casa Real nos úl
timos anos da súa vida (de 1606 a 1612). Podemos ver o 

seu punzón "G/SAHA" no pé. O mesmo que encontramos 

nun cancleeiro do mosteiro de Santa Clara de Monforte 

ele Le mos . Non é posible que se lle atribúa a execución 
clesta obra, xa que probablemente actuou nela só como contraste. En calquera cas~ 
encontrámonos ante unha peza madrileña, cuxo artífice tivo contacto coa obra do gran 

prateiro do Renace me nto espa ñol Juan ele Arfe, quen executou numerosos relicarios 
para Madrid e El Escorial por encarga ele Filipe II . Mostra a influencia directa do pra

teiro Francisco Merino a quen se considera o introdutor do estilo clasicista que, orixi

nado nos obracloiros da corte, se es tenclerá paulatinamente a toda C as tela. Este relica

rio pon ele manifes to a difusión en Galicia desta nova linguaxe formal que coñecemos 

como esti lo Filipe II . 



Hai outra reliquia de san Froilán na catedral de Lugo, como indica a inscrición da 
súa teca: S. FROYLAN EP. CONG. O relicario que a garda non ten a calidade do que des
cribimos, pero é unha digna obra goticista de finais do século XIX executada tamén en 
talleres madrileños. 

A catedral conserva tamén unha reliquia do Lignum Crucis, nun relicario de prata 
sobredourada doado en 1738 por Antonio Fernández Montenegro, como consta na ins
crición que percorre o interior dopé: DIO ESTA RELIQUIA A ESTA Sta. YGLESIA Dn. ANT°. 
FRZ. MONTENEGRO VEZº. DE LA CIVd. DE SEV". Y ORdo. 
DESTA CIVD. A°. 1738. A obra ponnos en relación coas nume
rosas e elaboradísimas execucións dos obradoiros alemáns dos 
séculas XVI e XVII, especialmente coas producións da escala 
de Nuremberg, nos que ben puido ser realizada esta peza un sé
culo antes de que fose regalada á catedral. 

Mostra da pratería galega é o relicario de san Bartolomeu 
apóstolo (EX OSSIBUS IS. BARTF-IOLOMEI AP.), realizado por 
Domingo Antonio de Castro, artífice ferrolán -activo a finais 
do século XVIII e comezos de XIX- a quen se recoñece como 
un dos introdutores do neoclasicismo en Galicia. 

Por último, unha cruz-relicario de prata sobredourada que 
poderiamos incluír nas recreacións eclécticas da segunda 
metade do século XIX. 

Dentro da diocese de Lugo, pola especial relevancia no 
tema que nos ocupa, convén deterse nos mosteiros da cidade 
de Monforte de Lemos. En primeiro lugar, o convento de Santa 
Clara no que se alberga un dos relicarios máis destacados de 
Galicia e un dós máis importantes de España en canto a varie
dade, cantidade e calidade dos relicarios que conserva. 

A maior parte das reliquias chegaron ao convento en 1622 
traídas dende Nápoles polos seus fundadores os VII condes de 
Lemos; Catarina de la Cerda Sandoval, filia do duque de 
Lerma, e Pedro Fernández de Castro, vicerrei de Nápoles9. 
Durante o vicerreinado dos condes en Nápoles (de 1610 a 1616) obtiveron os permisos 
necesarios para reunir unha cantidade considerable de reliquias que foron incorporando 
á súa capela albergándoas en fermosos relicarios que reflicten a arte italiana daquel 
tempo, nos que se empregan exemplarmente pedras duras, ourivería, ebanistería e bron
ces. Non todas as reliquias foron montadas alí, senón que se compuxeron xa en España. 
Moitos dos bustos-relicario, brazos-relicario e urnas estufadas e policromadas que as 
acubillan parecen proceder tanto formal como esteticamente dun mesmo obradoiro cas
telán, probablemente valisoletano, no que se advirte o traballo de varios artistas . 

Relica rio de san 
Bartolomeu Apóstolo, 
rea lizado por 
Domingo Antonio de 
Castro. Ca tedra l de 
Lugo 

335 



36 

Relica rio de snnrn 
Ana, íinnis do século 
XVI-principios do 

VII . onve n1 0 ele 
an1a lnrn , Mon

fon de L mos. Lugo 

R llcnrln de san 

A colección de relicarios chegou aos nasos días grazas á valoración que a comuni
dade soubo facer dos mesmos como obras de arte, pero, por riba de todo, ao seu celo 
espiritual que levou a esta comunidade a preservalos polo seu significado devocional. 
Proba disto é que as pezas máis antigas que se gardan estaban presentes nos primeiros 
tempos da vida do convento. Con isto púidose cumprir en boa parte o desexo da funda
dora, quen pediu no seu testamento que as reliquias non se vendesen nin prestasen de 
modo que se conservasen sempre alí. Para isto, encargaron as momas un retablo-reli
cario no que garclalas mellar. Paren, a documentación relata as dificultades económicas 
que atravesou a comunidacle a comezos do XIX, cando lle faltaron as rendas proceden
tes do re ino de Nápoles, o que obrigou ás relixiosas a se formularen a venda dalgúns reli
carios. Non obstante son moitos os que restan. 

Irnos a destacar en primeiro lugar o conxunto de relicarios italianos realizados a come
zos do século XVI 1: 

i' re licario ele santa Ana , obra ele finais do XVI e comezos do XVII, destaca polo 
labor de pedras duras inserto nun marco de prata. 



1- O relicario da santa Espiña, regalo do duque de Lerma á súa filia Catarina de la 
Cerda. Peza italiana da mesma época, na que de novo se empregan pedras duras e 
prata, neste caso enriquecidas ademais con perlas e pedrería. Na maioría dos casos 
estas reliquias son espiñas de arbustos traídos de Palestina, tocados por algunha 
espiña .tida por auténtica. 

-f O relicario de san Martiño e san Clemente. En orixe gardaba un dos cravos con 
que cravaron a Xesús na cruz, que lle deran a frei Agus-
tín de Castro, irmán do VII conde de Lemas, senda em
baixador en Roma e virrei de Sicilia, antes de tomar 
os hábitos. Actualmente, alberga as reliquias de san 
Martiño e san Clemente, segundo indica unha placa 
na base. É de tipo urna, acristalada para permitir a vi
sión -da reliquia, e sostida por anxos. Na base leva reli
quias doutros santos. 

-;-} Dous Lignum Crucis. Un deles destaca pala delicada 
esmaltación champlevé que cobre toda superficie 
dotando a peza dun extraordinario colorido. 

1- Os relicarios de san Brais, san Pedro e san Berna
beu, de carácter arquitectónico e con figuras ciceladas 
de gran calidade. 

Consérvase ademais un conxunto de medallas-relica
rio. Nelas a reliquia albergábase en colgantes de variados 
deseños, engarzados a miúdo en filigrana de prata. Des
taca o relicario italiano en forma de libriño, de comezos de 
XVII, regalo do papa Paulo V aos condes de Lemas, que 
contén limaduras das cadeas de san Pedro e san Paulo. 

Posúe o convento unha importantísima colección de 
relicarios realizados en madeira policromada que irnos a 
estruturar do modo seguinte: 

-f 33 bustos-relicario, con tecas sobre os bustos ou nas 
bases que lles serven de peaña, nas que se colocan as 
reliquias. Esas peañas adoitan ser cadrangulares ou cruciformes nas figuras de maior 
tamaño. As imaxes levan os panos domados ou estufados sobre ouro, e as carnacións 
prateadas ou policromadas sobre prata. Nalgunhas só se estufaban as peañaslO. 

1- 1 O brazos-relicario, belamente estufados coas mans policromadas sobre a prata. As 
súas plataformas son cruciformes ou circulares. As tecas moi alongadas a causa do 
tamaño e forma das reliquias que albergan. 

~ 3 arquetas, en forma de urna con cubertas piramidais. 

Lignum Cnicis. 
Convento de Santa 
C lara , Monforte de 
Lemas, Lugo 
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olgnntc rcl i nrio 
do e deos de son 
Pedro e san Pa ulo, 
comezo dos culo 
)\'\111. onvento de 

unin lnm, 1lon· 
íorte de Lemos, Lugo 

~ 8 retabliños de trazas arquitectónicas . 

~ 4 imaxes de devoción con reliquias embutidas no marco que as encadra. 

Tamén en Monforte de Lemos está situado o colexio de Pais Escolapios, antigo mos
teiro da Compañía de Xesús' ' · Foi fundado en 1593 polo cardeal Rodrigo de Castro, filio 
da III condesa de Lemos, para ser centro de ensino, labor que desempeñou ata agora. 

Nel impartiron a docencia os Xesuítas ata a súa expul
sión en 1767, e dende 1873 os Escolapios. O hispo de 
Lugo, don Alonso López Gallo, consagrou uns anos des
pois da súa fundación a igrexa monacal. Dentro dela 
existe unha capela das Reliquias na que está instalado 
un retablo do século XVII con relicarios de gran valor 
material e artístico. Conta a tradición que nel había unha 
reliquia que se sacaba á porta da igrexa cando había tor
menta para protexer a cidade . 

Destacaremos tres obras: 

4 O re licario da santa Espiña de Cristo, anónimo reña
centista ele finais do século XVI, que está no mosteiro 
dende a súa fundación. Estruturalmente componse clun 
fanal, no que se garcla a reliquia, garclaclo nunha pequena 
estrutura en forma ele templo e flanqueado por unha pá
rella ele anxos . 

..;.? O Lignum Crucis, cuxa reliquia consta no mosteiro 
dende a súa fundación. A teca ten forma ele cruz latina 
cos campos da cruz cubertos polos instrumentos da Pai
xón ele Cristo e o tetramorfos representado nos extre
mos en trevos dos brazos. Alóxase no viril clun relicario 
ele tipo ostensorio realizado polo prateiro monfortino 
Manuel Martínez Parzero na segunda metacle do século 
XVIII . 

..,.~ O relicario do beato Pompeo M . Pirroti, realizado en 
bronce, coa reliquia da súa costela, segundo consta na 

inscrición que exhibe EX COSTULIS /B . POMPILII M. PIRROTI. 

Ademais dos descritos nas fornelas do retablo están colocados 14 bustos-relicario e 
3 brazos- relicario de madeira policromada, de autores descoñecidos pero que remiten 
es tilisticamente a obras escultóricas dos séculas XVI e XVII. 

Sen safr de Monforte ele Lemos, debemos recordar o relicario de san Erais que se 
conserva na parroquia de san Vicente do Pino. 



Hai outras reliquias dispersas pala diocese que se coidan con devoción, pero cuxa 
enumeración aquí sería moi prolixa. A modo de recordatorio mencionaremos: 

~ O gardado na capela da Mercede -parroquia de San Xoán de Anzo, Lalín, Ponte
vedra-, obra do prateiro compostelán Ricardo Martínez Costoya do primeiro terzo 
do século XX. 

-<-? O do Santuario da Nasa Señora do Corpiño -parroquia de Santa Baia de Losón, 
Lalín, Pontevedra- realizado polo taller compostelán Lado a comezos do século 
pasado. 

~ A reliquia de santo Amaro que garda a parroquia de San Martiño de Cella -Lalín
nun relicario arxénteo da segunda metade do século XX, realizado polo ourive Bao. 

~ Na parroquia de Buciños -Carballedo, Lugo- consérvase unha urna coa máscara 
de san Pexerto, titular da mesma, e un vaso con reliquias traídas das catacumbas 
romanas . 

..,.~ O busto-relicario do dezaoito de san Fiz, na parroquia do mesmo nome de Cangas 
-Pantón, Lugo-. 

Nestas obras encontramos a man de moitos artífices galegas . Aínda que algúns de
les son lucenses, fundamentalmente proceden de obradoiros composteláns. Este fe ito 
pon de manifesto a confianza que na Diocese de Lugo e en toda Galicia se tivo na ar
xentaría compostelá, onde se encomendaron estes piadosos labores, ata ben entrado o 
século XX. 

NOTAS 

Cfr. IGUACÉ N BORAU , D., Diccionario del Patrimonio 
Cultu ral de la Iglesia, Madrid, 1991 , p. 801 . 

2 Un dos documentos tridentinos está dedicado a: 

"A INVOCACIÓN, VEN ERACIÓN E RELIQUIAS DOS SAN
TOS, E DAS SAGRADAS IMAXES 
Manda o santo Concilio a todos os Bispos, e demais 
persoas que teñen o cargo e abriga de ensinar, que ins
trúan con exactitude aos fie is ante todas as causas, so
bre a intercesión e invocación dos santos, honor das 
reliquias, e uso lexltimo das imaxes 

Instrúan tamén aos fiei s en que deben venerar os san
tos carpos dos sántos mártires, e doutros que viven con 

Cristo, que fo ron membros vivos do mesmo C risto, e 
templos do Espfrito Santo, por quen han de resucita r á 
vida eterna para seren glori fi cados, e polos ca les con
cede Deus moitos benefi cios aos homes; de maneira 
que deben ser absolutamente condenados, como anti
gamente os condenou, e agora tamén os condena a 
Igrexa, os que afirman que non se deben honra r, nin 
venerar as reliqu ias dos santos; ou que é en van a ado
ración que es tas e outros monumentos sagrados reci
ben dos fieis; e que son inútiles as frecuentes vis itas ás 
capelas ded icadas aos santos coa fin de alcanza r o seu 
socorro. 
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Destérrese abso lu tamen te toda superstición na invo
cación dos santos, na ve neración das re liquias ... nin 
ab usen tampouco os homes das Festas dos santos, nin 
da visita das reliquias, para ter convites, nin embria
gueces ... Finalmente poñan os Bispos tanto coidado e 
dilixe ncia nes te punto, que nada se vexa desordenado, 
ou posto fóra do seu luga r, e con tumulto, nada profano 
e nada deshonesto; pois é tan propia da casa de Deus 
a sant idade ... ". 

3 Cá liz e patena tamén relac ionados coa lenda do Santo 
Grial recreada por Ramón Cabani llas en O cabaleiro do 
Sa1110 Grial. 

4 C fr. YHl'ES , Fray A .. Cr611ica gc 11cral de la Orde 11 de 
Sa 11 /3 c11i10, Biblioteca de Au tores Espaf\o les , Madrid , 
1960, 11 , pp. 80-81. 

5 Cfr. VALtN1\ $1\Ml'EDnO, E .. El Ca 111ino de San tiago, es
tudio llis16rico-j11rfdico , Madrid , 1990, p. 153. 

6 fr. DunAN , 1\11., La Real Alxulra de Sa 11 }11/iá11 de Sa-
111os. f!.11 11dio llis1órico-Arq11eológico, Madrid , 1947, pp. 
52· 

7 fr. LóPll7. Pm;\E;i.. A .. CI 11101111s1crio d • m11os. b 111dio 
11 /stdrl ·o , 11go. 18911, p. 108. 

8 'fr. ll1s ·o, M., t.i ¡Jana agrada, Modrid , 1798,X LI, p. 
1 l. 

1 "MEMOHIA IJE LA ' HELI UIAS QUE HAY EN ESTE 

S1\ 1 TO HELI AHI O DEL ONVENTO DE LAS MON

j 1\ S DES ALZA . FHANC IS 1\Ni\S DE LA VILLA DE 

MONFOl1TE DE LEMOS, FUNDADO 1'011 LOS EXCMOS. 

SEÑOHES ON DE DE LEMOS. Mi\HQUESES DE Si\· 

111111\, VIHH EYES DE NAPOLES DON PEDl10 FEHN1\N

DEZ DE 1\ STllO Y LA EXC MA. SEÑO HA DOÑA 

\Tt\LINA DE Li\ CE l1Di\ Y S1\ NDOVAL SU MUGEH, HIJA 

DEL EXCMO Sil. DUQUE DE LEHMA. Y HELIGIOSA DES

Ci\ LZI\ EN ESTA SU PHOPIA CASA. 

Todas estas Reliquias se han dado por sus Excelencias, 
y por In Excma. Sra. Doña Cata lina de Zuñ iga Cama
rera mayor de la Reina Doña Margarita , y Aya de los ln
fontes e n ti e mpo de l Rey Fe lipe 111 , Madre de los 
E.xcmos. Condes de Lemos D. Pedro Fernandez de Cas
tro, y D. Francisco de Castro Embajador de Roma , Vi
rrey de Sic ili a y despues Rmo. Padre Fr. Agustin de 
Custro Monje Benito. 

Todus las cuales Reliquias que se pondrán por su orden 
son ciertisimas , dadas por los Sumos Pontífices, Car
de nales , Obispos)' personas fidedignas, y ti enen sus 
testimonios auténticos que están en e l Archivo de esta 
Casa. 

HELIQU IAS 

En un Relicario ele oro de muy gran precio hay una Cruz 
muy he rmoso y gru esa de Lignum C ru cis; y en otros 
Relicarios hay otros pedazos. 
En unn nrquilla de cristnl guarnecida de plata está un 
C lnvo ele los con que enclavaron ñ C risto nuestro Se-

ñor en la Cruz, que se le dieron al Padre Fr. Agustin 
de Castro siendo Embajador en Roma, y la certificación 
está en el Archivo, de su misma letra y mano. 
En un Relicario de plata. sobredorada y piedras está una 
Espina de la Corona de Cristo nuestro Señor, que el 
Excmo. Sr. D. Francisco de Rojas y Sandoval dió á su 
hija la Excma. Señora Condesa de Lemos Doña Cata
lina de la Cerda. 
En una Cruz de oro esmaltada hay cuatro Reliquias: 
una del Sepulcro del Señor, otra del Sudario, otra de los 
Manteles donde cenó su Magestad , y otra de la Toca de 
nuestra Señora; y en medio una muy hermosa Esp ina, 
que se ha visto hacer muy particulares milagros. 
En una pirámide ele cristal y plata dorada está otra Es
pina, y un poco de Hueso de S. Pablo. 
En un cuadro de ábano está un Velo, que se tiene por 
cosa cierta que fué la Toca de la Reina de los Angeles, 
que cuando bajaron á su santísi mo I-1 ijo de la Cruz le 
lim pió con e lla, y quedó impreso su santísimo Rostro 
de las seña les de los go lpes y sa livas que le dieron en 
su Pasión . Envió esta sa ntísima figura el Papa Paulo 
!V al Serenís imo In fante D. Fernando de Austria, Car
denal de Toledo, y su alteza se lo dió á su Aya la Excma. 
Condesa ele Lemos Doña Cata lina de Zuñ iga, con otro 
cuadro de la Lanza del Serior, tocado al origina l y del 

· mismo tamaf\o del hierro. T iene muchas indulgencias 
el cuadro del Rostro de nuestro Redentor. Tiene exco
rmmion del mismo Pontífice, grabada en una lámina de 
bronce más abajo del santo Rostro , para que ningun 
pintor pueda copia rla. 
En un vaso de cristal está una redomita de la Sangre de 
nuestro Hedentor. 
En una Cruz de é bano con óvalos de cristal hay un 
pedazo de Espina de la Corona de nuestro Señor. Otro · 
pedazo de la Columna en que fue azotado, del santo 
Sepulcro, de la Soga con que fué ceñido, de las Palmas 
del dia de Ramos, de la Piedra e n que se sen tó en el 
Monte Ca lvario. 
En e l pie de la Cruz hay de la Toca de nuestra Señora, 
y un pedazo del Sudario del Señor, y del Paño mojado 
en la Sangre de San Juan Bautista. 
En un Vaso de c rista l está una redomita con Leche de 
nuestra Señora. 
En otro vaso otra redomita con Sangre de San Pedro y 
San Pablo. ' 
En otras dos redomitas están: en una de la Sangre y Le-' 
che que sa lió a Santa Catalina Vi rgen y Martir cuando 
la dego llaron, y una Muela suya: y en otra del Olio que 
mana su Cuerpo. En un Relicario de ébano y plata está 
del mojado de su Sangre, y del en que estuvo envuelta 
su Cabeza. 
En un vaso de cristal está un Cáliz de estaño en que 
S. Pedro Aposto! dijo Misa. Este se le dieron siendo Em
bajador de Roma al Padre Fr. Agustín de Castro, e n 
tiempo de Paulo V, persona que le sacó de las Cata
cumbas; y los muchos milagros que hace en beber el 
agua que en él se echa , sanando de muchas enferme-



dades, y el olor que tiene, dan testimonio de la ver
dad; y de su letra y mano del dicho Señor es tá en el 
archivo. 
En un vaso de cristal está un pedazo de Cadena de San 
Pedro Aposto!. 
En un librito de oro con dos llaves de lo mismo están 
dentro Limaduras de las Cadenas de San Pedro y San 
Pablo, que el Papa Paulo V envió al Conde de Lemos 
Don Pedro Fernandez de Castro siendo Virrey de Ná
poles . 
En un Relicario de ébano y plata hay Reliquias del Cor
don y Silicio de nuestro Padre San Francisco; T única 
de San Luis Rey de Francia; Hueso de Santo Domingo; 
Cuerpo de San Bartolomé; Vestidura de San Juan Evan
gelista ; y Cabellos de la Magdalena. 
En un pez de cristal y oro está un pedazo de las Parri
las de San Lorenzo. 
En un Relicario de cristal guarnecido de oro está un pe
dazo de Hueso de nuestra Madre Santa Clara . 
En un Relicario de cristal, oro y rubíes hay Reliquias de 
San Genaro Patron de Nápoles . 
En un vaso de cristal grande hay un Hueso de San An
dres Aposto!, y otro de Sánta Bárbara Virgen y Martir. 
En un Relicario de ébano y plata hay un pedazo de Cruz 
de San Andres Aposto!, y á los dos lados Heliquias de 
Santiago Aposto! y Santo Tomé Aposto l. 
En un Helicario de cristal y oro hay un pedazo de Cos
tilla de Santa Ana Madre de nuestra Señora. 
En otros dos Relicarios hay Reliquias de San Gregorio 
Papa. 
En una arquilla de é bano y plata está la mayor parte 
de la cabeza de Santa Catalina Virgen y Martir. 
Los Maronitas de Sinay presentaron estas Reliquias á 
la Reina de Polonia , que las dió á la Casa profesa de Bo
lonia de la Compañía de Jesus , de cuyo poder vinie
ron al de los Señores Condes de Lemos. 
Eri un Relicario de plata sobredorada está el Dedo del 
Patriarca San Benito. 
En una arquilla de marfil está una Canilla de San Pe
dro Mártir Inquisidor. 
En un Relicario de oro está una Reliquia del Beato Fran
cisco de Borja, del cual está un viril de cristal una Carta 
y Firma en un cuadro de ébano. 
En unas arquillas doradas con sus vidrieras con que está 
adornada la pieza del Relicario donde están todas estas 
Reliquias, hay las siguientes , de quien reza doble ma
yor en esta Casa por ser insignes. 
Primeramente quince Cabezas: una de San Pa ulino 
Obispo de Nola Patron de esta Casa , cinco de las once 
mil Vírgenes, dos de los Santos Inocentes, de Santa Pe
tronila Virgen y Martir, de San Tarciso Martir con parte 
de su Cuerpo, otra de San Valentin, otra de San Amando, 
otra de San Hilario Martir con parle de su Cuerpo, otra 
con parte de s u Cuerpo de San Plácido, y otra de Santa 
Eufrasia Virgen y Martir. 
Ite m cuatro Cuerpos e nteros : uno de San Polica rpo 
Martir, otro de San 

Crispo Martir, de San Pio Martir y de San Máximo 
Otros ocho Cuerpos de Santos, que no estan enteros, 
y son: San Lucio Martir, San Antonio l\IIartir, San Mauro 
Martir, San Severino Martir, San Cayo Martir, San Eu
lalio Martir, Santa Flora Virgen y Martir, San Tribuno 
Martir. 
Una Espalda y un Brazo con su Mano, y un Pie de los 
Santos Tebeos Mártires. 
San Crispo Martir. 
San Sulpicio Martir. 
De los cuarenta l\IIartires: San Urbano Papa y l\llarlir; 
Marciano Marlir, Sixto Papa y Martir; Licinia Mnrtir; 
Anastasia Virgen y Martir; Adria Virgen y Martir; Sim
plicio Martir; Micolo Martir; Amalquino Martir; Igna
cio Martir; Esteba Papa y Martir; Marcos Martir; Palmiro 
Martir ; Gaudencia Virgen y Martir; Pascas io Martir; 
Aniceto Papa y Martir; Gaudencio Martir; Romula Vir
gen y Martir; Serapia Virgen y Manir; La urencia Virgen 
y Martir; Moterio Marti r; \licencia Virgen y Martir; So
crates Martir; Higinio Martir; Coslancio O bispo y Mnr
tir; Ponciano Martir; Cavo Papa y Martir; \lictor Martir; 
Hieron Martir; Valeriano; Cenon Martir; Fe lix Martir; 
Juliano Martir;Anenio Martir; lelesForo Marlir; Qu léo 
Martir; Oscario l\llartir; Paulino O bispo)' l\llartir; Erasma 
Martir; Vicente Marlir; Anastasio Martir; Cas ia no Mar
tir; Nicas io Martir; Felipe Diácono; Eutiquio Martir; 
Crispino Martir; Polineo Martir; Timoteo l\fa rtir; Plá
cido Monge Martir; Victoria Virgen y Manir; Valcria 
Virgen y Martir; Cirila Virgen y Martir; Fecunda Virgen 
y Martir; Almasio Martir; Zacarias Martir; Donalo Mar
tir; Repara ta Virgen y Martir; Mapriles Martir; l·onu
nato Martir; Segunda Virgen y Martir; Herculano Martir; 
Pascual Papa y Confesor; Marcelino Martir; Eliodoro 
Martir; Simplicio Martir; Torunara Virgen y Martir. 
Estas Reliquias son pequeñas que no bastan para po
der rezar en ellas: San Bernabé Aposto!; Matias Apos
to!; Mateo Aposto!; Lucas Evangelista; Santiago menor 
Aposto!; San Andres Aposto! ; San Esteban Protomar
tir; San Lorenzo Martir; Sebastian Martir; Cristoval 
Martir; Leocadia Virgen y Martir; Eulalia Virgen y Mar
tir; Bibiana Virgen y Martir; Marcos Papa y Martir; Li
bera to Martir; Apolonia Martir; Vital Martir; Filfcula 
Virgen y Martir; Celso Martir; Teodosio Martir; Se
meretrices Virgen y Martir; Febronia Virgen y Martir. 
De los Compañeros de San Agapito Martir: Albina Vir
gen y Martir; Mariano Martir; Firmo Martir; C ri stina 
Virgen y Martir; Valentina Virgen y Ma rtir ; lnve ncio 
Martir; Emiliano Martir; Basilio Martir; Renato Mar
tir; Bruxiato Martir; Praxedis Virgen y Martir; Flavia Vir
gen y Martir; Jacinto Martir; Euswquio Martir; Cosme 
Martir; Gelas io Martir; Vital Martir; Exuperancio Ma r
tir; Valerio Martir; Eugenia Virgen y Martir; Justino 
Martir; Columbano Martir; Soterio Ma rtir; Margarita 
Virgen y Ma rtir; Columbana Virgen y Martir; Faustino 
Martir; Casio Martir; Donata Virgen y Martir; Pio Papa 
y Martir; Primo Martir; Primo y Felicia na Martires; 
Plato Martir; Bonifacio Martir; Justina Virgen y Martir; 
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Paulina Virgen y Martir; Egidio Martir; Narciso Martir; 
Felice Martir; Antonia Virgen y Martir; Mariano Martir; 
Leon Martir; Tribucio Martir; Berónica Virgen y Martir; 
2.ósima Martir; Vivicina Virgen y Martir; Secundina Vir
gen y Martir; Eréo y Aquilea Martires; Filareto Manir; 
Probo Manir; Adifocio Martir; Panfilio Manir; Silvano 
Martir; Pelagia Virgen y Manir; Mauricio Martir; Pri
mitiva Virgen y Martir; Justina Virgen y Martir; Simeon; 
Senador Martir; Leonardo Martir; Macario Martir; Vital 
Manir; Pancracio Martir; Gregario Martir; Locima Vir
gen y Martir; Aurelia Virgen y Martir; Torcuato Martir; 
Silvano Mnrtir; Teodora Virgen y Martir; Victorino Mar
tir; Elifa Virgen y Manir; Pnntaleon; Nominanda Virgen 
y Manir; Hlpóllto Martir; Julio Martir; Privato Martir; 
Abundanclo Mnrtir; Adriano Martir; Maria Virgen. 
De los Santos tres niilos de Babilonia: Marina Virgen y 
MnrtJr; 11 mw; 1111t1 11111 e la de S1111 Bias Obispo y Martir; 
otra muela de Sn 11111 Apolonia; 1111 cordo11 de San Fran
cisco de P1111/11". 
Arqulvo das C larisas ele Monforte, Papeis soltos. Cfr.: 
SilEZ GON2ÁLEZ. M.: L11 ¡1later(a en Mo11forle de Le111os, 
Lu¡¡o, 1 87, pp. 2 10-2 14. 

1 O Son to Anostnsln, son Lourcnw , san Hoque, son Sebas· 
tldn, 011 .r ·gorlo VII popo, sontn Sabino, so n Diego ele 
Al old, son to Tdrsilo, son V, ·rlno, son to Cotn rino de Alc
xo ndrrn, son C r ·gorlo Mogno, son Scbosti il n, su nrn En
¡¡roclo . son Mourlclo, so n Xil, sn ntu Bilrburn, sa nta 
Mur¡;ürldo , son to uso na, so n Zcnón, sonto Victoria, san 
Tiburclo, so n Onrtolomcu, santo Es tevo Diácono, santa 
Lucro, san Policurpo, so n Poulino ele Nola, san Mateu, 
son Locucio , san to Leocaclia, santo Agostiilo, san San
tulo, san Filipe Apóstolo, san Hilario de Carcasona. 

11 " ES lllTURA DE FUNDACION DEL COLEGIO DE LA 
COMPAÑ IA DE MONFORTE DE LOS 2 DOCUMENTOS 
DE SU DOTACION AÑO 1600 YNSERTAS LAS DE FUN
DACION CON OTROS DOCUMENTOS 

Yten cie rnas ele lo que dicho es doy a el dicho colegio y 
rreligiosos del todas las rreliquias que de yuso yran de
claradas para que las pongan en el Sagrario que se hace 
a la capilla mayor de el dicho Colegio que a de ser my 
Entierro e las dichas rreliquias son las que siguen. 
Primeramente un peda~o ele lgnum cruzis guarnescido 
de oro con quatro piedras rrubies y con quinze perlas 
In qual es ta hecha una cruz y esta metida en una ca
jita de oro y despues en otra de plata y despues en un 
cofrecito transparente guarnescido de plata y con su ce
rradura y llabe. 
Yten una espina ele la corona ele nues tro Señor Je
suchristo puesta en un rrelica rio de plata sobredorada 
con dos angeles ele plata doradores y donde esta la es
pina en un beril guarnecido de oro y lo que esta clent
tro e n que esto In espi na es de oro y con una corona 
ele oro encimo ele el beril. 
Yten uno cobezn de unn de los onze myll vírgenes me
t idu e n un n cabezo de pinta dorneln el pesquezo y la 

cabeza puesta sobre una almohadilla de tela de oro. 
Yten otra cabeza de uno ele los Santos tebeos metida 
una cabeza ele plata puesta en una almohadilla de tela 
de oro y carmessi. 
Yten una pirámide ele bronze dorada con sus beriles 
en la qual esta un hueso de San agustín. 
Yten otra piramycle ele la mysma manera del susodi
cho con un huesso de San Palmacio duque y martir. 
Y ten un bra~alete de plata dorado en partes y sincelado 
con su mano ele plata con un huesso dentro de Sant 
Mauricio. 
Yten un bra~o con su mano de plata e con heriles y el 
cabo dorado con un guesso dentro de Santa Ursula. 
Yten otro braco de plata dorado con la mano y el cabo 
ele plata dorado con tres beriles y clenttro del un guesso 
del brazo ele San Sinybaldo 
Y ten un rrelicario de plata dorado con un beril y dentro 
del un huesso ele Sant Pedro aposto!. 
Yten otro rrelicario de Plata dorado con su beril y den
tro del un huesso ele San Ladislao confesor. 
Yten otro rrelicario de plata dorado con su beril y den
tro del un huesso ele Sant nyculas confessor. 
Ytcn otro rrclicario ele plata blanca con un beril den
tro del un huesso de el dedo de Santa polonya. 
Ytcn otro rrelicario ele plata dorada con su beril y den-

. tro del un huesso de San anbrosio. 
Yten otro rrelicario de plata dorada con un beril que
brado y dentro del un huesso de Santo matia aposto!: 
Yten otro rrelicario ele plata blanca y denttro del un 
hueso de Santa Cristina birgen y martir. · 
Yten otro rrelicario de plata dorada con un beril ele ch
ristal y dentro del un dedo de Sant Sebastian. 
Y ten otro rrelicario de plata blanca con un beril y dent-. 
tro del un huesso de San bernabe aposto!. . 
Otro rrelicario ele plata dorado con su beril y dentro del 
un huesso ele Sant Andres aposto!. 
Yten un gran casco de cabeza de Sant lino papa puesto 
en rraso y tafetan carmessi. 
Yten un huesso grande ele un Santo. 
Yten un papel con ciertos huessos de santos. 
Yten una cruz grande de ébano con su pie de lo mismo 
en que ay quarenta y nuebe encajes con sus beriles y 
dentro las rreliquias siguientes el lignum crucis y de 
besticlura ele nuestro Senor Jesucristo de San andres 
aposto! ele Santiago menor ele San Ju~n limosnero de 
Santo tomas de San Ymirice padre de Santa Ysabel rreina' 
ele Ungria ele Santa tecla birgen y martir ele Sant mar
tina obispo ele Santa Ursula birgen y martir ele Sant Ur
bano papa y martir de Santa Justina de Sant Uladislao 
obispo de Polonya de Santa Catalina birgen de Santa 
Magdalena ele Sant Paulina obispo de Sant Crisanto 
obispo de bassilea de Santo amaro confessor de Sant 
Conrrado ele los siete durmyentes ele Sant Saba abad 
de Sant Seno de San Xpol ele Santa cocliguncla Empe
ratriz de San Vandrany de Santo Procopio pattron ele 
boemia de uno de los cinco mili martires de Santa Cris
tina de Santa clara ele Sant Pancracio de San teocloro 



de Sant biceslao de sesen egidio de Santa Costancia del 
belo de Santa Clara del Sicilio de Santa Luimille pa
trona de bohemya de San Pedro aposto! de las onze myll 
birgenes de uno de los Santos martires tebeos de San 
Mauricio de Sant Cancio Duque de uno de los diez myll 
martires de San Donato obispo de San Palmacio de 
los Santos ynocentes de un santo del monte calbario. 
(na marxe = Reliquias no se extraigan). 
Todas las quales dichas rreliquias estan metidas en dos 
cofres y una arquilla adonde estan sus bulas y com
provaciones que dicho colegio a de ser obligado a te
nerlas en el Sagrarios del sin las sacar ny mudar trasportar 
a otra parte en nyngun tiempo perpetuamente para siem
pre jamas". 
Archivo Histórico Nacional, Papeles de Jesuítas, Car
tafol 63/13. Cfr. SAEZ GoNzALEZ, M., La platería en 
Monforte de Lemos, Lugo, 1987, pp. 106-112 
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Reliquias e relicarios tudenses 

Ernesto Iglesias Almeida 

Dende tempos antigos consérvanse reliquias na catedral tudense. Na visita pastoral 
do hispo don Miguel Muñoz, realizada o 12 de outubro de 15401, con referencia ao reli
cario entre outras pezas cítase: " ... una nuez moscada engastonada en plata con su pie de 
plata a modo de cáliz y con sií cobertura pegada de plata dentro de la qual estava un dedo 
de san Pantaleón engastonado en plata con una argolita de plata encirna y con cierto letrero 
debaxo"2. 

O 12 de xuño de 1559, o hispo don Juan de Sanmillán realiza unha nova visita á cate
dral3. No inventario cítase a arca do tesauro onde se gardaban as reliquias, entre elas 
estaba a cabeza de san Binardo mandada engastar en prata polo mesmo hispo Sanmi
Ilán, e que fara un regalo do arcebispo de Santiago don Gaspar de Avalas ao hispo don 
Miguel Muñoz; a reliquia procedía de Alemaña. 

Nas visitas do ano 1559, as reliquias encontrábanse na chamada arca do tesauro. 
Para dignificalas, ao tempo que gardalas con seguridade e decoro, o primeiro de maio de 
1608, o Cabido fa¡ contrato co escultor tudense Melchor Alonso Fea! para realizar un ha 
bóveda petjuena na sancristía e colocar un altar: "a de hazer una bobeda que sirva para 
una capilla en la sacristía desta Santa Yglesia azia la parte donde esta el lavatorio y a de 
rromper la pared azia la capilla de los deanes viejos y escalera del Cabildo y alli hazer hueco 
y boveda donde se pueda hazer un altar"4. Nese altar colocaríase o retabliño xa mencio
nado co Cristo e as imaxes aos lados, e a arca das reliquias na parte superior, por riba da 
bóveda, pechada cunha reixa, cuxo oca e molduras son aínda visibles na actual sancris
tía: "una arca de madera que está en un nicho de la sachristía en el arco de la bobeda donde 
estubieron las reliquias de .San Telmo"s. 

A gran reliquia insigne da catedral era o chamado "Carpo Santo" de san Telmo, cuxos 
restos estaban depositados nunha arca de madeira forrado de prata, cun busto do santo 
na parte superior, que se encontraba situada na capela mandada erixir polo hispo don 
Diego de Avellaneda, o actual altar do Cristo da Agonía. 

A finais do século XVI, o hispo don Diego de Torquemada traslada esta capela á 
actual , facendo un novo retablo-relicario onde se gardarían as reliquias da catedral que 
estaban presididas palas de san Telmo. 

Grazas ao proceso de canonización do santo, realizado no ano 1732, ternos unha des
crición deste desaparecido retablo-relicario6. Estaba realizado en pedra con algunhas 
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molduras que servían de marco a seis cadros pintados coa representación da Epifanía, 
o Nacemento, a caída do cabalo de san Telmo, recibindo o hábito de dominico, o santo, 
confesando ao reí Fernando III , e o santo protexendo un navío desarborado nunha tem

pestade. Presentaba <lúas grandes portas que o pechaban, e sobre a parte superior o 
escudo de armas do bispo de Torquemada. En épocas posteriores fóronselle engadindo 

máis elementos decorativos segundo se deduce dos testemuños dos peritos escultores e 
pintores que interviñeron no citado proceso de canonización. Entre os novos cadros enga
didos figuraban: o martirio de santo Antimio, san Valerio, san Xulián de Antioquía e santo 
Abundio, as principais re liquias que se gardan no relicario. 

Na súa visita ao relicario, o bispo don Alfonso Galaz y Torrero en 1687 nomina varias 

re liquias insignes, e o 15 de xaneiro de 1688 publica un decreto sobre o culto e rezo dos 
san tos que se deben celebrar na Santa lgrexa Catedral e na diocese, mandando impri

mir un ca lendario perpetuo. 
As reliquias permanecerían nes te altar-relicario ata o ano 1735 cando se constrúe o 

novo con motivo da ampliac ión rea lizada na capela. . 
Por aLIS' t da invas ión da flota anglo-holandesa da ría de Vigo, o Cabido da catedral, 

ont unha posibl inminente invas ión de Tui polas referidas tropas, decide trasladar 
os r liqu ios t souro ao moste iro de Melón , máis ao abrigo nas terras do interior da dio

s . 
As nov% chegadas a Tui , o 22 de xaneiro de 1809, de que as tropas se encontraban 

en ant iago ele Compostela alertan a toda a poboación na cidade. O blspo don Juan Car-· 

cfa Benito abandona Tui cara a Portugal, Ávila e La Cueva7; a catedral de Tui foi unha 
das menos afectadas ele Galicia tras a invasión napoleónica. 

No referido informe do CabidoB indicábase que despoxaran gran porción das súas 
alfaias , entre elas a gran cruz, regalo do bispo don Pedro Beltrán e un gran ramo de prata. 

O retablo-relicario 

O ac tual retablo fo¡ encargado polo Cabido da catedral ao mestre de arqu itectura, 

Francisco Alonso, veciño da vila do Porriño, cuxa escritura de contrato se realiza o 29 de 
xullo ele 1735 . 

Nas conclicións do mesmo indícase que tería de alto, dende o altar, 32 cuartas e 
media , e ele ancho 24 e media; 58 nichos para brazos, 9 para cabezas de prata e medios 

corpos de madeira ; outro nicho para o Lignum Crucis; outro cadrado para gardar reli

quias e ncaixonaclas e tres nave tas inmediatas ao altar para gardar o báculo do santo e 

outras re liquias . Tería que levar 23 portas cos seus pechos e bisagras para abrir e pechar 

a r liquias, todo isto segundo o sinalado nunha planta que se lle entregaba. Tiña de 



prazo para a execución ata a véspera do día da festa do santo patrón e un custo de 9.000 
reais de vellón, pagados 3.000 por adiantado, outros 3.000 aos tres meses, e os 3.000 
restantes unha vez terminada a obra9. 

No sistema de peche con portas do retablo semella que influíu o estilo anterior ao 
tempo do bispo Torquemada. 

Está composto por tres rúas separa
das por estípites, sendo a central cunha 
anchura máis do dobre cás laterais. A 
fronte está totalmente ocupada polas 
portas que pechan os nichos, de forma 
r~ctangular nos laterais, ocupando o cen
tro <lúas grandes portas decoradas con 
milagres do santo e, como remate, na 
parte superior, o nicho coa decoración do 
Lignum Crucis sostido por un anxelote 
que, ao tempo serve de peaña ao santo da 
parte superior. As portas das rúas laterais 
son cadradas, e todas levan unha decora
ción floral en alto relevo. O ático adáp
tase á curvatura da bóveda de crucería 
coa que se cobre a capela . Tamén está 
dividida en tres rúas separadas por pilas
tras con rica decoración que descansan 
sobre as estípites do corpo principal infe
rior. Un gran cadrado central en derrame 
para liberar a·ventá do testeiro, enmar
cado de dous taboleiros con rica decora
ción de rameados, alberga a imaxe de san 
Telmo, co tradicional hábito de dominico 
e coa vela e o barco nas s)las mans. 

Reliquias 

Entre as numerosas reliquias do altar 
da capela de San Telmo, a maioría conservadas en bustos e brazos de madeira tallada e Retablo relica rio da 

policromada, obras dos séculas XVII e XVIII, destacamos as máis importantes conserva- catedral de Tui 

das en relicariós de prata. 
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Bu to relic 1rio de 
sun l eima, 1777. 

necl ru l de Tui 

Cabeza ele san Telmo 

A obra do novo retablo levaría consigo a transformación do antigo relicario de san 
Te lmo, a súa máis prezada xoia. 

O anterior, obra realizada en 1672 polo prateiro tudense Cristóbal de MatosIO e que 
tiña a efíxie do santo sobre a urna, non se ía adaptar moi ben a este novo retablo. O 12 

de agosto de 1776, o maestrescola don 
Francisco Rodríguez Blanco dá poder a 
don Ignacio Nieto, de Santiago, para que 
no seu nome contrastase co mestre pra
teiro da mesma cidade don José Boui
llierl I: "a fábrica e estrutura da imaxe de 

san Pedro González Telmo ( ... ) toda de 
prata ou en terzo, segundo se acomodase" 
para que servise de relicario da cabez.a do 
santo. I-Iabíanlle pagar pola obra, ademais 
do peso da prata, a razón de 15 reais a· 
onza e de necesitar clourarse a lume paga
ríaselle separadamente. A obra tería que 
estar rematada na Semana Santa de 1777, 
acliantándoselle a conta a cantidade de. 
4.000 reais ele vellón. 

Para esta magnífica obra contribuíra · 
con 3.000 reais i Arcediago de Minho, don 
Manuel Clemente Fernánclez de Zúñiga, 
que manda entregar no seu testamento. .. 

O busto relicario está realizado en prata 

cicelacla e sobreclourada, e o seu rostro e 
cabeza esmaltados coas cores naturais. 
Leva o hábito ele dominico con caparucho, 
adórnao unha decoración formando 
rombos ele follas e cintas imitando a tea 

de damasco. N a súa fronte, un círculo formado por ramos de loureiros, tras un cristal, 
amasa a cabeza do santo. A peaña está realizada en prata branca á que adornan nas súas 
molduras grilandas sostidas por follas nos seus ángulos. Na parte frontal un medallón 
entre rocalla leva a inscrición: SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO; na parte posterior outro 
l va a data 1777. Unha diadema rematada por clobre liña ele raios rodea a cabeza do santo. 
Trc tas dunha magnífica obra ele ourivería compostelá. 



Cabeza de san Binardo mártir 

Podemos dicir que é unha das máis antigas reliquias do Tesauro da Catedral , dos 
tempos do hispo don Miguel Muñoz, que a mandara engastar en prata. O actual busto 
de prata repuxada, polo estilo das súas roupas e adornos, parécenos obra do século XVJf1 2. 
Como os outros bustos do relicario denota un certo estilo popular, como se fose obra 
dalgún artista local, afastado das correntes artísticas dos grandes centros, o que nos leva 
pola súa data aos prateiros tudenses Pedro e Cristóbal de Matos, probablemente pai e 
filio, que traballaron no período comprendido entre os anos 1606 e 172 I 13, e de quen 
non chegou ningunha obra ata os nosos días. O santo está representado con bigote, peri
lla e cabelo escaso. O traxe é de colo alto e botonadura á fronte con dous galóns laterais 
que demarcan o comezo das mangas. 

Cabeza de san Valerio mártir 

Parece ser un regalo de don Lope Vázquez de Figueroa , natu ra l de Vigo e cóengo 
capelán maior de Sigüenza14. A reliquia procedía do cemiterio da Via Lucibe de Roma. 
O cóengo Figueroa fora asistente do Ilmo. Sr. don Francisco de Castro, conde de Cas
tro, duque de Tourisano, embaixador de España en Roma ante o papa Paulo V. 

i\nt igu l'otogrn l'ru 
cos relicarios de sun 
\/ulcrio, santo i\nti
mio, sa n Binurdo e 
santo Abundio. 
Catedral de Tui 
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O busto de prata repuxada, coma o anterior, denota ser unha obra de tipo popular 
que puidesemos atribuír aos xa mencionados prateiros tudenses Matos. O santo pre
senta unhas faccións ríxidas con bigote e perilla, pelo escaso, olios fixos e saltóns sen 
expresividade ningunha. O traxe presenta as mesmas características có de san Binardo 
mártir. 

Cabeza de santo Antimio 

O mesmo cá anterior fo¡ un regalo do cóengo de Sigüenza don Lope Vázquez de 
Figueroa. Provén do cemiterio da Via Apiade Roma. O seu rostro presenta barba, bigote 
e abundante pelo ensarillado, con engurras na fronte. O traxe leva unha pecheira de 
adorno flanqueado de círculos e rombos. Ten unha inscrición co nome de SAN ANTO

NI . Parece o máis logrado dos catro. 

ob zo de santo Abundio 

É tamén un regalo do cóengo Figueroa, afnda que provén do cemiterio de Lucine de 
Homa. De similares características ás anteriores, con perilla e bigote e moi escaso pelo .• 

traxe presenta unha máis rica decoración en franxas de follas e entrelazas separados 
por es tre itos galóns de entorto. Na súa fronte ten unha pequena cartela coa inscrición 

. ABVNDIO MR. 

Brazo de san Xulián, esposo de santa Basilisa 

Forma parte do rico legado do cóengo Figueroa e é tamén de procedencia romana. 
O mesmo cás pezas anteriores aparece na visita que o hispo Galaz y Torrero realiza ao. 
tesouro-relicario en 1687. Esta bonita peza de prata cicelada presenta a man en actitude 
de bendicir; a manga, con numerosos pregamentos, ten no seu centro un óvalo para ama
sar a reliquia tras un cristal. Na súa base mostra unha cartela co .nome de S'. IVLIAN. , 

Parece obra de distinta man que as primeiras. 

Reliquia de san Clemente mártir 

No ano 1985 ingresa na catedral a reliquia de san Clemente mártir, <loada polos her
deiros do bispo don Telmo Maceira Pazos. Esta reliquia provén das catacumbas roma
nas, da Vía Tiburtina, que descubriran a principios do siglo XIX. 



A reliquia presenta un corpo modelado en cera, con cabelo natural , vestido con tú
nica, en cuxo interior se conservan os ósos do santo; este figura deitado dentro dunha 
urna realizada en madeira dourada, cun gran cristal na súa fronte. Foi <loada polo bispo 
Fr. Rosendo Salvado ao seu amigo e compañero de infancia, don Manuel García Maceira, 
sobriño do referido bispo Telmo Maceira. Este ilustre tudense fora catedrático de Lin
gua hebrea das universidades de Salamanca 
e Madrid; diputado ás Cortes polo distrito 
de Tui, e académico da Historia. Estaba 
condecorado coa Cruz de Carlos III. 

Froito da fraternal amizade co bispo Sal
vado fora o proxecto de fundar en Tui un 
seminario novizado de misioneiros benedi
tinos de Au_stralia; para tal fin cedéralle 
extensos terreas nas Cans de RandufeIS. 

Reliquia de santa Bárbara 

Entre as xoias que os franciscanos trou
xeran na súa fuxida, tras a toma en 1641 
polos portugueses de Salvaterra na súa 
Guerra de Restauración, encontrábase esta, 
que contén.parte do cranio de santa Bár
bara, situada na actualidade no altar da 
mesma devoción na igrexa de santo Antón 
de Tui, a actuál parroquia da cidade. 

Descoñezo a orixe desta reliquia, pro-
. bablemente sería doazón do conde de Sal
vaterra, don Diego de Sotomayor y Sar
miento, que fora mordomo da emperatriz 
dona María de Austria e fundador do con
vento en 1603. 

A reliquia presenta unha fermosa imaxe 
de santa Bárbara de nova nunha media figura en talla policromada, co atributo da torre 
(falta a palma do martirio da man dereita). Leva a reliquia en teca escavada no peito, 
orlada de perlas. 

Busto relicario de 
santa Bárbara . lgrexn 
parroquial de Santo 
Antonio, Tui 
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NOTAS 

Libro de Visi tas Pastorales del obispo do11 Mig1;el Mwioz , 
1540. Caixón 13, nº 2. Arquivo catedral de Tui. 

2 Este copón de coco coa reliquia de san Pantaleón apa
rece nos inventarios de 16 17. Na ac tualidade consér
vasc no Musco Catedralicio, pero sen a referida reliquia 
do santo. 

3 Libro de Vis itas Pastorales del obispo san Millán. Cai
xón 13, nº 4,A.C.T. 

4 Protocolo de Andrés Ferreira (9) 1608, fol. 103, A. C. 
T. Véxasc o naso traballo Arte y Artistas en la Antigua 
Diócesis de Tr1i , Tui , 1989, p. 17. 

5 lnventn rlos de 166 1, A. C. T. 

6 Proceso de ca11011iwció11 de sa11 Te /111 0, tomo (214), fol. 
266 VI O. e SS. , A. C . T. 

7 ÁVll.J\ Y LA CUEVA, F., Historia Civil y Eclesiástica de la 
ludad de Tili y u Ol1is¡mdo. Manuscrito inédito do Ar

qulvo dn ntcdrnl de Tui, t. l. 

8 'f. A. . T., t. 33, fol. 7 1 vto. Cabido do 17 de xuño de 
18 111. "S ·lelo u11 11 carta de S. . Y. e11 la manifiesta al 

'11 /1/ldo, 1111/1 r rosu /to . J\11. s • rccla111e11del11ct.ual Go
blor11ofr1111 ds todos los p11p •le, ·pl11tums, y objetos de be
lfos art o ltlstorla 1wtu ml r¡uc aq uel llcy110 lrnbiesc 
tm ladado el /11truso oblamo do joscf IJ011aparte ... des-

pojaron a esta Santa Iglesia de gran porción de ms alha
jas, llevándose entre ellas la Grande y preciosa Cmz de 
plata sobredorada, de grande peso, hechura afeligranada, 
varios bustos de medio relieve, y a su pie diversos letreros 
goticos, de la que usaba solo este Cabildo en las Proce
siones del Corpus, mereciendo con razón por m singular 
y a11tiq11ísÍlna estntctllra contarse entre las obras acaba
das de su arte": esta cruz de primorosa arte é a que lle 
rega lara o bispo don Pedro Beltrán e que aparece nos 
inventarios da Visita de 1540. 

9 Prot. de Juan de lnsua y Valdivieso, t. X, 1735 , fol. 84, 
A. C. T. 

1 O Acta Capitular, t. 9, fol. 289, A. C. T. 

1 1 COUSELO BOUü\S, J., Ca licia Artística en el siglo XVIII 
y prinier tercio del siglo XIX, Santiago de Compostela, 
1932. 

12 Aparece citada na visita que obispo Galaz y Torrero fa¡ 
ao Hclicario no ano 1687. 

13 Cf. IGLESIAS ALMEIDA, E., Arte y Artistas en la Antigua 
Diócesis de Tili, Tui, 1989. 

14 Carpeta de Auténticas del Helica rio, A. C. T. 

15 CF. FEnNANDEZ-VALDIÓS COS'l)\S, M., Familias Antiguas· 
tle li1y, Pontcvcdra , 1958, p. 75. 



Reliquias e relicarios de Ourense 

Miguel Ángel González García 

Como en toda a cristiandade, Ourense buscou "prestixio" e consolo nas reliquias; sen 
excesivo espírito crítico empeñouse en conseguir recordos e apoios sobrenatu ra is 
mediante os restos tanxibles de corpos e obxectos vinculados con Cristo e os santos. San
tos propios, incontestablemente certos, o de lonxincuas terras aos que se lles natu ra liza 
en Ourense como se a súa suposta veciñanza asegurase maiores valementos. 

O mundo das reliquias acába por ser un capítulo interesante da historia da arte, por
que ig~exas e relicarios naceron para darlles abeiro; da etnografía, porque costumes e 
tradicións son vinculadas á súa presenza entre nós; e, por suposto , da relixiosidade popu
lar, que tece coas súas memorias verdadeiros tesouros de piedade verdadeira ou ele ino
cua superstición. 

As reliquias teñen tamén distintas cotizacións ao longo da historia, dende os entu 
siasmos esaxerados á indiferenza, e en ocasións ao desprezo. Pero polo menos os seus 
depósitos no deixaron nunca de ser expresión de beleza e por tanto regalo ele espiritua
lidade que non declina. 

Un mundo suxestivo, onde tantos camiños se poden abrir á investigación e tantas 
reflexións teñen cabida. 

Etapas nos camiños de peregrinación ou meta desa viaxe que se emprende en busca 
do sobrenatural, lenda "dourada" que alentou esperanzas en tempos inclementes, docu
mento valioso para a ciencia haxiográfica máis sorprendente do que se pensa para coñe
cer mellor a historia dos homes. 

Non é Ourense quizais a diocese na quemáis abunden as reliquias, e sobre todo onde 
máis reliquias se conserven, aínda que algunhas delas sexan realmente insignes e sigan 
a espertar o interese polos santos. 

Á forza estas páxinas son unha rápida visión sobre un tema que ten pendentes moi
tas investigacións. Ofrecemos sinxelamente o itinerario xeográfico polos lugares onde se 
localizan reliquias ou relicarios importantes, xa que as houbo en todos e cada un dos 
espazos de culto, onde os altares tiñan aras consagradas con case sempre anónimas reli
quias de mártires romanos, como unha obriga para celebrar licitamente a eucaristía . 
Cando en 1584 o bispo san Clemente consagrou a igrexa ele Piñor cos seus tres altares, 
sinálase non obstante a identidade das reliquias: "San Lourenzo mártir, San Marcos evan
xelista, os santos Fausto, ]anuario e Marcial , mártires . Da terra santa do Sepulcro do 
Noso Señor, de san Martiño de Tours, de san Cosme e san Oamián e de san Bieito 
b d 

,, J -
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Veremos polo tanto , en primeiro termo, os lugares onde se centralizan as reliquias 
que son obviamente a catedral , Colexiata de Xunqueira de Ambía e grandes mosteiros 
principalmente, e excepcionalmente algunha parroquia. 

Non sería inútil tampouco determinar a orixe das reliquias, é dicir, a razón ou o doa
dor, causas e circunstancias da chegada das mesmas, o que poderiamos chamar "o mece
nado das reliquias". Dalgunhas non hai novas certas, doutras sabemos que son doazóns 
dalgún bispo á catedral, de abades e monxes aos seus mosteiros , ou de nobres ás igre
xas dos se us estados ou da súa propia casa. 

Italia e Alemaña son dous puntos de procedencia moi habitual pala propia presenza 
de España neses te rritorios, e por tanto a onde acudían diversos nobres xa en empresas 
de gL1erra ou como diplomáticos. As catacumbas en Roma e a infinidade de reliquias que 
ca bería obte r das supostas Once mil Virxes ou dos innumerables mártires da Lexión 
Tebana facfa n ele Alemaña, igualmente, un lugar ele fácil obtención de restos óseos san
tificados. 

Igrexas con notable presenza de reliquias 

Catedra l de Ourense 

San Mart·iño e santa Eufemia na Idade Media 

Na ldacle Media coñece Ourense unha verdacleira obsesión palas reliquias; en con
creto busca pres tixiarse a través dos restos de dous santos: san Martiño o patrón e santa . 
Eufe mia. 

No primeiro caso trataríase ele potenciar algunhas pequenas reliquias que viñeran de 
Tours en época visigótica, e que se actualizaran en 1188 con outras que solicitadas para 
a consagración da catedra l, que chegan ao tempo que unha arqueta ou frontal ele altar 
de esmaltes lemosinas. 

No segundo, estamos ante os supostos e restos dunha mártir que se quere local, santa 
Eufemia. 

Por outro lado, o desexo ele Ourense de semellarse a Santiago ou, polo menos, de 
merecer a visita dos peregrinos deu lugar á execución de distintas obras na catedral e na 
propia organización do Cabido. Tamén, a presenza de insignes reliquias beneficia a tem
plo e seus peregrinos con doazóns e privilexios aos que alí peregrinen2

. 

Nes te sentido dous doc umentos reais do arquivo da catedral son moi ilustrativos, 
ambos do ano 11 603

: 



1160, febreiro, 28. León 

Fernando JI, "oh reverentia sancti Martini et heate Eufemie quorum in terventu a graui 

infirmitate me Deus liherauit', hace donación. a su. 'karissimo amico' don Pedro, obispo de 
Orense, 'quem anime mee magistrum constitui', del monasterio de San Lorenzo de Sia

hal, en la Raheda, con cargo de 20 sueldos anuales al Cabildo y otros tantos a la fábrica, y 
a su muerte quede al obispo, Cabildo y fábrica a partes iguales; y anula las donaciones, que 

había hecho ya a Gonzalo Méndez y a otros del citado monasteio, que estaba destruido ". 

1160, xuño, 5. Santiago 

Fernando II por reverencia de "S. Martín y Santa Eufemia, 'cuius sanctissimum cor
pus in ·.auriensi eclesia requiescit' y por el que obran muchos milagros, concede a la Igle

sia y a su obispo don Pedro que todos los que 
vengan a visitar dicha iglesia en la fiesta de 

Santa Eufemia "tam gratia peregrinationis 

quam causa negociacionis seu nondinacionis" 

teñan plena seguridade á ida e á volta por 
seis días, tres antes da festa e tres despois. 

As novas de Ambrosio de Morales 

Ineludible e dende logo oportuno e 
conveniente á hora de falar de reliquias é 
o testemuño de Ambrosio de Morales, na 
súa Viaxe Santa 4 . El visita a cidade preci
samente en busca de reliquias para enri
quecer el mosteiro de El Escorial, falamos 
do século XVI. Daquela estaban vivas, é 
dicir, merecían atención, culto e interese 
as que el menciona; trátase das de santa Eufemia, os santos Facundo e Primitivo e o 
santo Cristo considerado como unha auténtica reliquia , xa que estaría fetito por Nico
demo e ademais no seu interior conservaría un anaco da corda da flaxelación. 

Santa Eufemia 

"Orense es la primera Ciudad de Galicia entrando de Castilla por el camino Francés. 

En esta Iglesia de Ourense se encuentra el cuerpo de S. Eufemia virgen y mártir, en la 

capilla de su nombre, colateral de la mayor al lado de la epístola en arco muy alto con buena 
reja dorada, y dentro Arca de madera cubierta por delante con planchas de latón en que está 

Arqueta relica rio de 

santa Eufemia con 
escenas da vida de 

Susana, obradoiro 

dos Embriachi, 
séc ulo XV. Ca tedra l 

de Ourense 
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tallado su Martirio, y su invención, como también está pintada en el retablo del Altar, y las 
planclrns de la cubierta del Arca de 11lata fueron al principio, mas en tiempo de revueltas 
las ro/1aron. 

Padeció esta santa diez leguas ele la ciudad a la raya de Portugal, cabe un lugar pequeño 
llamado el Valle, a la orilla del río Caldo, que parece tomó el nonibre de muchos bafíos que 

tiene ·por su ribera. Allí está una gran pefía, donde se 
tiene que padeció la Santa, y allí fue hallado después 
su Santo Cuerpo. 

La suma ele lo que leen en los Maytines ele la trans
lación de esta Santa es esto. Y el Obispo Pedro Seguino 
de Orense que escribió aquello ele las lecciones, dice 
que lo oyó y lo supo de los hijos de aquellos que lo 
vieron. 

Una Pastorcica guardaba las ovejas de su Padre en 
aquel núsnw süio llarnaclo el Campillo, junto a la peña 
que dijhn.os, y vio una rnano que salía ele un Sepulcro 
con un Anillo ele oro en el dedo: tomó el Anillo y quedó 
luego ·irme/a, y así volvió a su Padre. El por las seFzas ele 
su hija, y con su guía fue al sepulcro y volviendo a 
poner el Anillo en el dedo, que se descubría, su hija 
habló luego. Oyóse juntmnente voz del Cielo con estas 
palabras, "¡Aqui está el Cuerpo de Santa Eufemia , 
date prisa a pasarlo, con la reverencia debida a la Igle- · 
sia de Santa Marina. Esta Iglesia es allí cerca, y a ella 
se pasó por entonces el Santo Cuerpo con la venera

ci611 cr11 e se pudo y au.nq11e después se trató algunas veces ele sacarlo de allí, con milagros se 
eston16. 

No escribió ·mas ele hasta aquí el Obispo Seguino, y escribió/o antes que fuese Obispo. 
Después ot.ro Obispo Alfonso continúa así: El Obispo D. Pedro Seguino en el primero .aiio 
de s11 Obispado, q·11 e f11e en la Era MCXCV. fue a la Iglesia de Santa Marina acompaFzado 
de 11n Caballero Señor de aquello por allí, y de D. Estefanía su muger; perseveraron en 
grande ayuno y oración tmgeron el C11 erpo de la Santa, y de otros Martires que padecieron 
CO H ella. A Orense con n111chos 11úlagros qi1e en el camino y después sucedieron los quales 
dice este Obispo Alfonso los oyó ele las personas que entonces los vieron. Pusieronse enton
ces en. la Iglesia .Mayor an.tiquísi111a, qi1e llaman. Santa Maria la Madre . Después labrada la 
iglesia nueva se pasaron allá, y últi111a111ente el Obispo Alfonso hizo solemne elevación en 
el 1rco do11de a ora están el C 11 erpo de la Santa y ele los de111ás. 

Tiene11 e11 la Sacristía e11 un Arca de rnarfil la Sabana en que estaba envuelto el Santo 
Cuerpo q11a11do se hizo la postrera elevación.. Es toda labrada ele b11ena labor blanca. El 



velo que tenia en la Cabeza es de toca algo basta, y parece nwrisca por unas listas q71e t.iene 

de seda colorada. También está allí el anillo por donde se halló el, C11erpo Santo: es grande 

y de oro bajo con una gran piedra redonda y parece A 1natista. No se puede ver bien por 

estar el ani llo encerrado en una cajica de plata con redecica por donde se ve pendiente en 

una cadena de plata con que se lo ponen al cuello a los enfermos y se tiene con esto gran 

devoción. 

Este Cuerpo Santo tiene buenos testimonios por los dos Obispos que esc ribieron de el. 

Su autoridad es de momento. La antigüedad tamhién ayuda, pues ha mas de 400 a-¡;íos la 

invención y poco menos la translación y elevación y desde entonces acá dura la veneración 

coniún de toda aquella tierra y de la Iglesia. Demás de esto su parte tiene de t.est.imonio el 

haberse hecho Arca de placa para el Santo Cuerpo. Mas el autoridad Real junto con el anti

güedad es de mucho peso en esto porque el Rey D. Femando de León en aquel Privilegio ya 

dic ho ,en que confirma la C iudad al Obispo, dice estas palabras : Ad honore1'1't Dei Omni

potentis, et Beatl Martíni necnon & Sanct:ae Eufemiae, ut Civit:as in qua ejusclem \lirgin is 

gloriosissimum Corpus requiescit: , de parva magna reddat:u r dono vobis et:c, ". Y bien parece 

Santa de EspaFía, pues hay Lugares en el Reyno ele Lean uno, y ot:ro en la S ierra de Cór

doba con el nonibre ele esta Santa, aunque algo corrompido el vocablo clecfrnos Santa Fim.ia 

, y connmmente de Santos de Espaiia se t:onrnron en ella los nombres para los Luga res, Santa 

Olalla , Sahagun , San Juste , y así otros. 

También en los Privilegios ·muy antiguos de quinientos y mas mios atrás del Mones t:erio 

de Samas (ele quien se tratará adelante) se hace mencion haber alli. Reliquias de Sant:a Eufe

m ia, que parece las huvieron como de Santa de la tie rra y comarca" . (As re li qu ias de sa nta 

Eufe mia e os seus compañeiros no séc ulo XVIII colocáronse nun re tablo rea li zado para 

e las na capela Maior, coas imaxes de sa nta Eufe mia e santa Mariña e unha escena da 

súa lenda, obra do escultor Fra ncisco de C as tro C anseco) 5
. 

San Facundo e Primitivo 

"En la otra Capilla Colateral al lado de l Evangelio en arcos altos, y en tumbas ele pie

dra pintadas y doradas se dice que están los Cue rpos de S. Facundo y Primitivo, con estas 

letras en la una tumba. 

Hic iacet Co rpus Sancti Facundi . 

Y en la otra al otro lado de la Capilla 

Hic jacet: Corpus Sancti Prinútivi . 

Debajo de l arco ele S. Facundo está el enterramiento de un A rcediano ele aquella Igle

sia, que dice en su Epitafio hizo los arcos de estos Santos donde fue ron t.rasladaclos. Mas nin

guna razón, ni memo ria hay en la Ig lesia de estos Cue rpos Santos, ni de cosa que les 

pertenezca y así el Monesterio ele Sahagún lo quiso averiguar en Roma y allá los 1nandaron 
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parar en esta contienda, sin consentir se hiciese pleyto ordinario, y en las liciones de estos 
Santos que reza la orden de S. Benito, se trata desto harto''. 

(As reliquias <lestes santos como as de santa Eufemia no século XVIII colocáronse 
nun retablo realizado para elas na Capela Maior, coas imaxes de ambos e unha escena 
do seu martirio, obra do escultor Francisco de Castro Canseco). 

O Santo Cristo 

"El Santo Crucifijo, que es muy famoso, y de mucha devoción está en el Crucero sobre 
un Altar, n1as ya lo quieren pasar a Capilla rica que para esto se ha labrado. Es corno el de 
Burgos, de goznes y rnuéstrase con toda la solemnidad que allá se usa. Está cerrado con puer
tas ele b·uena pintura, y dentro tiene dos velos, y verdaderamente el rostro es devotisirno con 
semhlante ele gran severidad, y mesura. Allí cerca está un arco con el vulto del Obispo D. 
Vasco que trujo este Semi.o Crucifijo. No tiene Epitafio, mas por memorias de la Iglesia se 
entiende como ha ya mas de doscientos a·ños". 

ut rns r liquias: 

"Ti •n n ·muchc1s Reliq1úas menudas metidas en arquitas muy antiguas, bien labradas de 
' 111alte ·mas tocio est.tí confi iso, porque los tftulos que estaban en pergaminos chiquitos se 

han caído ele los envoltorios, solo señalan ser de los quarenta Mártires, insignes Santos, un 
{meso ele hast:a tres dedos en largo". 

Relicarios diversos 

Ás anteriores reliquias, as verdadeiramente integradas na oferta de devoción de 
Ourense, hai que engadir outras menores, que incluímos no listado que damos ao final 
a modo de apéndice, pero aínda que entre elas se contabilizan moitas perdas debemos 
subliñar as seguintes. 

A Madalena 

A María Madalena xa se menciona en inventarios antigos, así no inventario de 1534 
ou 1539 elaborado con motivo dunha visita pastoral á catedral: 

"Otra caxa de madera con guarniciones de hueso, dentro de ellas están ciertas reliquias, 
e/os costillas de Santa María Magdalena ... "6

. 

Por acorde capitular do 26 de xuño de 1635 7
, determinouse tallar un corpo de 

madeira para estas costelas, hoxe consérvase no museo, pero no século XVIII fíxose para 
elas un relicario de prata e vieiras , que é onde actualmente permanecen. 



Santa Constanza 

Trátase dunha das supostas once mil virxes. O bispo Manrique de Lara pola súa es
tancia en Alemaña, regaloulla á catedral en 1543; está colocada nun precioso busto , 
moi realista co escudo e a dedicatoria do prelado. Hoxe consérvase no museo. Non 
fo¡ un regalo desapercibido, xa que se celebrou unha festa da santa, e por razón des ta 
reliquia tamén se incluíu entre os santos que, avanzado o século J\'VI, se representan 
no coro.B 

Santo Eleuterio 

Oeste papa garda a catedral unhas curiosas reliquias, entre as que destaca n unhas 
táboas forradas de damasco que xa se inventariarían nas visitas do século J\'VI; nunha 
que fa¡ obispo Ramírez de Haro en 1534 clise: 

"Una arquilla grande de maefil, labrada de figuras de bulto y árbore en derredor aforrada 
en damasco blanco y dentro de ella en una bolsa de cuero dorada están unas reUquias de 
San Eleuterio, que dicen ser del báculo y Dancia su madre, y dicen aprovechaban con ellas 
a los que están de mal ele rabia, tocando con ellas"9. 

No Cabido de 21 de maio tomouse a seguinte determinación sobre estas reliquias: 
"Se trato de cómo algunas de las Santas Reliquias que hay en esta S. Y estaban sin cajas, 

ni biriles, que era conveniente se pusiesen en ellas para que estuviesen con más decencia y 
se supiesen los nombres de los Santos que eran. Se comisionó al Sr. Dr. Annida para man
darlas hacer de plata; y que una de las reliquias o costillas de San Eleuterio se ponga aparte 
en caxa de madera que se pueda tocar a los enfermos o mordidos de perros rabiosos o ser
pientes por la mucha devoción que se tiene con este glorioso santo en semejantes mordedu
ras y otras enfermedades de peste, así en personas como en ganados que suelen venir de 
muchas parte~ movidos los dueños a devoción de estas Santas Reliquias con confianza de 
sanar por intercesión del glorioso San Eleuterio". 

O 26 de xuño do mesmo ano o doutor Armida dá conta da súa encarga e sinala que 
mandou facer "Un cuerpo para las costillas y tabletas del Santo Pontífice Eleuterio"IO. 

Consérvase actualm<;nte este relicario, representando ao santo con tiara. Pola parte 
posterior ten un portelo que permite facilmente tocar as citadas táboas. 

San Rosendo e san Torcuato 

No século XVII o mosteiro de Celanova doou á catedral de Ourense varios dos ósos 
dos santos e para albergalos realizáronse en 1635 uns brazos de madeira , como se fa¡ 
constar nas Actas Capitulares. Probablemente fo¡ por deterioro que se perderon e as reli
quias colocáronse nun precioso relicario, a modo de cofre de prata, onde actualmente 
se encontran 11 . 
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Outra re liquia e re licario de sa~ Rosendo de gran valor artístico chegou á catedral 

dende C elanova tras a Desamortización. A estatua relicario de san Rosendol2 dun anó

nimo prate iro sa lmantino, datada en 1756, é de prata repuxada, en parte sobredourada, 
e mide 98 x 32 x 23 cm. 

O escaso número de estatuas-relicario de prata, a excepción dos relicarios da cate

dra l composte lá, aumenta o va lor clesta valiosa obra ele ourivería que representa ao santo 

de pé en interesante postura , con hábitos pontificais, e do que se perdido o peitoral que 
sen clúbicla ti vo, como manifesta o oco onde se engarzaba e que nunha teca ele cristal á 

a ltu ra do e mbigo conserva unha re liquia do santo. 

A imaxe cli sponse sobre unha rica peaña arxéntea que mostra nas súas caras o escuelo 
do moste iro e a e fi xie do Salvador, titular claquela casa monás tica. 

O punzón de Sa lamanca acreclítaa como obra cla lgún dos afamados obracloiros da 

ca pita l caste lá, que polo ele agora non é posible precisar (Juan Manuel Sanz ten outras 

obras documentadas en Ourense?) ; a marcaxe do fiel contraste co nome ele Ignacio Mon

t ro coa data 1756 p rmítenos unha inclubiclable cronoloxia. 
lo lo s r so lv coa mellor e lega ncia clun barroco que aproveita unha depurada técnica ' 

parn logrnr unha Fectista imaxe que impón a súa presenza e o seu atractivo clevocional. 

Tros s r r q uisada en 1820 xun to coa pra ta ele C elanova, salvouna clunha inclubida
bl fund ic ión o bispo de O urense don Dámaso Igles ias, que a comprou por 24 onzas de 
ouro. H gresou ao mosteiro en 182 5 por compra persoal dun monxe e tras a definitiva 

'Xc lnustración pasou a mans do cle rracle iro abacle , don Bonifacio Ruiz, que en febreiro 

ele 1848 lla entregou á catedra l na que era cóengo. Dende aquel tempo alí se conserva, 
ac tualment no museo co número de rexistro 263. 

Colexia ta de Xunqueira de Ambía 

A importancia da colexiata de Xunqueira 13 fixo posible a presenza clun discreto reli

cario, con reliquias ele santos moi diversos engarzados en relicarios de boa arte . No século 
A.'Vl hai que des tacar a importancia que tivo no engrandecemento desta institución o 

prior don Martín de C órdoba, xa que consta que doou algunhas reliquias e relicarios . É 
probable que outras das que alí se gardan o teñan tamén a el como provedor. 

Asf por exemplo nos seguintes re licarios consta o seu mecenado: 
Relicario en fo rma ele brazo clereito cunha cápsula que contén un óso, na peaña unha 

insc ric ión que di : S. CALI STO. DIOLA DON MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA 
VILU\ . 

Un segundo re licario de iguales carac terísticas có anterior, aínda que con distinta ins
cric ión di : TA. CASTISIMA, MARTIR RO MANA. DI OLA DON MARTIN DE CORDOBA, 

EÑOR DE ESTA VILU\ . 



Relicario en forma de busto con tiara. Contén un óso. A inscrición, aínda que borrosa, 
!ese ben: SAN CAYO PAPA Y MÁRTIR, DIOLA DON MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE 
ESTA VILLA. 

Relicario en forma de busto con tiara. Contén ósos de san Severino, papa, e a ins
crición: SAN SEVERINO PAPA Y MÁRTIR, DIO LA DON 
MARTIN DE CORDOBA, SEÑOR DE ESTA VILLA. 

O mundo monástico 

En relación co rico mundo monástico auriense, hai 
que sinalar que a Desamortización fo¡ especialmente 
cruel neste capítulo. 

As_í os grandes mosteiros de Oseira, Montederramo, 
Melón San Clodio ou Xunqueira de Espadanedo ape
nas teñen reliquias e non quedou rastro do relicario que 
sabemos existiu en todos eles. 

Aínda que pormenorizaremos todas e cada unha das 
reliquias das que ternos noticia no elenco final. Aquí 
sinalaremos dos mosteiros o que Morales no citado 
Viaje Santo indicou ou outras novas que consideramos 
oportunas dos mosteiros de Celanova e Santo Estevo 
de Ribas de Sil principalmente. 

Celan ova'. 

O culto ás reliquias en Celanova 

Como sucede en todas as igrexas con relicario ou 
insignes reliquias, estas eran obxecto de culto, figurando 
no calendario particular da casa unha festa das reliquias e determinando o libro de san
cristía o uso litúrxico das mesmas. Centrándonos no mosteiro de Celanova, sobre a fes
tividade das reliquias o manuscrito Observancia Monástica del Monasterio de Celanoval4 , 
refire o día 30 de outub~o : "Este día se dice la tercia en el coro baxo y se entra a las 9 y me
dia. Hay procesión antes de la niisa y en la Procesión lleva el Preste en sus manos una reli
quia. En el altar mayor se colocan dos. Ninguna de ellas debe ser la Espina de la Corona 
de N.S. Así Como en algunos años se practicó pues debiendose tributar a las reliquias del 
Salvador una superior adoración y culto al que se da a las de los santos, no deben mezclarse 
en este día ni confundirse para exponerlas a la veneración pública" . 

Unha nota á marxe escrita, sen dúbida, con posterioridade indica: "no h.ay 11rocesión". 
Non se fa¡ referencia a ningunha reliquia en concreto, xa que se trata dunha festa na 
honra de todas as reliquias conservadas na casa. 

Relicario de san 
Caio, primeiro lerw 
do sécu lo XVII. Cole
xiata de Santa María 
a Real de Xunqucira 
de Ambía, Ourensc 
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No tocante ás que recibían culto particular o citado manuscrito sinala o que segue: 

"15 (de maio), Se celebra la fiesta de San Torcuato, obispo, mártir y copatrono del monas
terio es fiesta de siete capas y hay sermón y chocolate ... en un altar ambulante en el que se 
pone la imagen de san Rosendo en su día, se coloca hoy en el tabernáculo de plata la reli
quia de la cabeza de san Torcuato y así se conduce en procesión por los claustros que están 
cubiertos con tafetanes no menos que los días de san Rosendo y san Benito y concluida la 
procesión se canta una antífona con su versículo y oración . 

27 (de novembro) Santos Facundo y Primitivo después de tercia hay procesión con la 
rel-iquia, aun en al-ivios . 

.J (de setembro), la traslación de nuestro padre San Rosendo es fiesta de siete capas, no 
hay sermón ni chocolate de comunidad, se lleva a la procesión una reliquia del santo". 

Ambrosio de Morales 

rudito que visita o moste iro no século XVI infórmanos do seguinte: 

" 'a n /fosa ndo fu e tenido por San.to en su vida, y confirmase en la muerte con muchos 
111ilagros q I 1 'su edfan. Por est.o en t:iewtpo del Rey D. Alonso el de las Navas, estando acá el 
Car: I nal ja ·int.o por Legado ele /et ede Apostólica, quando dio principio a la Orden de San
/ iaoo, hallándose en este Monast.erio, hizo una solenine elevación del Santo Cuerpo, ponién
dolo co 1no agora esta, y haciendo cierta manera de canonización, conforme á lo que sus 
·poderes se ext:enclfan, y ele t:odo dejó Breve muy autorizado, donde refiere de la santidad de 

. lfodesinclo, y ele sus ·1nuchos ·milagros, y la información que tuvo sobre todo esto. Cuen
/(l nen. particular ele ·1nuchos milagros, y dice las peticiones que tuvo de Reyes y Perlados, y 
al cabo con.cede perdones. No tiene data este Breve. 

Vuelto a Roma este Cardenal Jacinto fue elegido por Sumo Pontífice, y llamado Celes
tino Ill, Confirmó la canonización de S. Rudesindo, que había hecho estando acá y haciendo 
·mención de ella dio una Bula solemnísima de canonización el quinto año de su Pontificado 1 

que fue el de rmestro Redemptor mil ciento y noventa y cinco. 
El Santo Cuerpo está agora en una Capilla colateral de la mayor, en tumba alta de pie

dra levantada sobre quatro columnas peque·ñas, y la tumba de piedra está cubierta con otra 
de madera labrada ele talla y dorada. 

Al otro Indo e/esta Capilla en otra tu1'nba del todo semejante está el Cuerpo de Santo Tor
ca /o, uno de los siete verdaderos Apóstoles de España, y tan celebrado con Templos y Luga
res de su nombre. Lo que allí refieren los Monges de como allí vino este Santo Cuerpo, es 
de esta manera . Estaba en Santa Colmnba, que allí llaman Santa Comba, Lugar pequeño 
del Pntri monio del Monesterio, y quatro leguas y media del. Creese lo llevaron allí los Cris
tianos Godos q11nndo en In destmicion de Esparia iban con las Reliquias, y allí en la iglesia 
e ·tá un e-pulcro nito de m11y buen ·1nár1nol blanco liso sin ninguna labor, ni letra. En este 

e-pulcro dicen estaba el Cuerpo Santo. Unos Portugueses, que están a media legua de aquel 



lugar, quisieron hurtarlo para llevarlo a Portugal, como de hecho lo intentaron y saliendo 
una noche con él de la Iglesia donde lo tomaron y pensando iban a Portugal, una niebla los 

cegó de tal manera que caminaron derechos a Celanova. Llegando cerca se taiieron de suyo 
las Campanas, y confundidos los Portugueses con el milagro, pararon a un tiro de ballesta 
del Monasterio, y contaron lo que pasaba. Los Monjes trugeron el Cuerpo Santo a su Igle

sia con solemne procesión y en aquel Lugar donde había parado, se edificó una hernúta con 
la advocación del Santo Torcato en memoria de todo. Esta Ermita es harto antigua, por 

donde parece ha muchos años que vino este Santo Cuerpo, aunque si fuera antes de la estada 
allí de Celestino III el tengo por cierto hiciera mención dello en sus dos Bulas y no hay Escri
tura, ni memoria en la Casa de lo que toca a este Santo Cuerpo. 

Delante de la Capilla donde están los dos Cuerpos Santos, arde una Lámpara de plata 

grande, y otra mayor delante del Santísimo Sacramento en la Capilla mayor. Am.bas son en 

lo alto de nueva hechura, porque no tienen cadenas, sino en lugar de ellas quatro balaus

tres que suben a recibir el Cimborio de arriba. Parecen harto bien, y son tomadas de una 

muy grande que está delante el Santo Apóstol en Santiago, y ha poco que la envió allí un 
Caballero Portugués. 

En el cuerpo, de la iglesia en una Sepultura alta, está la Madre de S. Rudesindo, Ilduara, 

y una hija suya Adosinda, de quien hay en la Casa algunas Escrituras. Tienen/as por San

tas en la Casa y en la Comarca. 
En la Sacristía tienen Reliquias, y son unos huesos grandes. No saben cuyos, ni dan razón 

dellos: yo creo cierto son de los dos Cuerpos Santos de S. Rudesindo y Santo Torcato, pues 
quando los cerraron, es cosa verosímil que guardarían fuera algunas Reliquias para mas par

ticular veneración y consolación de la tierra. Mas hase perdido la memoria. Tienen allí la 

Mitra de S. Rudesindo, y es de lienzo con sola una fagita de hilo de oro por la boca. Por ser 
muy pequeña parece la con que le enterraron, y que tuvo otra mayor y mejor. También están 

tres Anillos súyos, dos de plata .. . ". 

As urnas de san Rosendo e san Torcuato 

As reliquias de san Rosendo e de san Torcuato dende o século >..'VII están colocadas 
en marabillosas urnas de prata labrada que no século XVIll se dispuxeron no retablo 
maior realizado por Castro Canseco. Débense a Juan de Nápoles residente en Vallado
lid, que as realizou en 1692. Levan á fronte catro escenas ciceladas en relevos expresi
vas doutros tantos momentos destacados da vida do personaxe a quen vai destinada con 
inscricións aclaratorias, gravadas en cartelas dispostas na súa parte inferior. As urnas son 
dunha gran calidade técnica dentro dos esquemas da ourivería valisoletana do momento, 
un dos centros máis cultos da Península, con labores de cintas, cariátides , tarxetas con 
esmaltes, remates de bólas, todo is to dentro do gusto manierista 15. 
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Dctullc dn urna 
relica rio de s 111 
l o rcuoto. obm reu li· 
wda por Juan de 
N pales en 160 l. 
lgrcxn purroq uio l de 

un Hoscndo (ontigu 
i~rcxn do mo teiro de 

clunov,1), uren e 

O relicario e os relicarios 

O relicario dispense a modo de retablo, encaixado nun arcosolio de medio punto re
matado por un frontón triangular policromado e que leva no tímpano pintado o escudo 

do mosteiro. É unha interesante obra de estilo rococó como demostran as típicas roca-

Santo Esteva ele Ribas ele Sil 

llas, e por tanto datable a fins do século XVIII. 
Ten un carpo con tres rúas, en cada unha das 
cales se dispoñen <lúas vitrinas acristaladas 
superpostas, aínda que en realidade as das 
rúas extremas teñen unha soa porta para am
bas que se divide en dous espazos de forma 
case cadrada ; na rúa central, a máis inferior 

remata con moldura curva e a superior é rec
tangular. Coroa o altar-relicario un relevo 
representando a Santísima Trindade, enmar
cado e n luzacla ele raías. Todo o relicario é 
clouraclo a excepción <leste relevo trinitario 

que está policromado como é uso na escul
tura !ígnea española. 

Son case trinta os relicarios que se con
servan en Celanova. Un bo número deles 

merecería máis detención na súa descrición 
e estudio pala calidade obxectiva da súa fei
tura, xa que son obras en prata sobredouracla 
con cabuchóns de esmaltes, algunhas pun
zadas por Juan de Nápoles, importante pra
teiro clasicista ele Valladolid ; hainos tamén 
ele prata na súa cor, urnas preciosas ele carei 1 

e outras ele macleira clouracla 16. 

Da Orde de San Bieito, situado na Ribeira Sacra, onde a natureza invita ao retiro. 
Precisame nte a lenda quere que neste mosteiro se santificasen nove bispos, que clei
xando as súas dioceses buscaron a soiclade no claustro. Veneráronse alí como santos, e 
as súas mitras son o símbolo do mosteiro. Hoxe perduran as súas reliquias na capela 
maior nos mesmos relicarios que veu Ambrosio de Morales , cuxo relato é tamén nesta 
o as ión moi ilustrativo. Na sancristía consérvase aínda o moble relicario que brevemente 

describimos. 



Ambrosio de Morales 

"Tiene esta Casa una santa antigüedad, por tener los Cuerpos de nueve Obispos que en 
la tierra son tenidos por Santos. Sus nombres son estos: Isauro, Vimarasio, Obispos de Orense; 

Gonzalvo Osario, y Froalengo de Coimbra, 
Servando, Villulfo, y Pelagio de !ria; Alfonso 

de Astorga, y de Orense; Pedro Obispo, sin que 

se sepa su titulo. Estaban en tunibas altas de 
piedra, por todo el Claustro, y tenían sus Epi

tafios mas hicieron elevación solemne de ellos, 

poniéndolos encima de un retablo rico que 

han hecho en el Altar Mayor en nueve repar

timientos bien adornados y las tumbas de pie

dra gastaron en edifipios sin sacar los Epitafios, 

mas que uno, solo tomaron los nombres. El ser 

tenidos por Santos y hacer milagros es cosa tan 

antigua, que el Rey D. Alonso de León, Padre 

del Rey D. Fernando el Santo el año MCCXX 
da un Privilegio a esta Casa que comienza así: 

In Dei nomine Amen. Ea quae in praesenti 

fiunt , cito a memoria elabuntur, nisi in scrip

tis redigantur. Scriptura enim nutrit memo

riam, & ohlivionis incommoda procul pellec, 

ldcirco ego Alfonsus Dei gratia Rex Legionis & 
Galletiae notum facio per hoc scrptum, tam 

presentibus quam futuris, quod ego do & con
cedo Monasterio Sancti Stephani & novem 

Corporibus Sanctis Episcopis, quae ibi sunt 

tu1nulata, pro quibus Deus infinita miracula 

facit, omnia quae pertine!lt & pertinere debent ad jus Regale in tato Copto Monasterij. Do 

etiam atque concedo &c. Y este Privilegio con su antigüedad y con su autoridad Real es el 

mayor testimonio que estos bienaventurados Obispos tienen, junto con la tradición, que ya 
viene de tan antiguo". 

O relicario 

As gabetas da sancristía e o relicario contrátanse en 1640 con Pedro del Valle e Fran
cisco de Moure, filio del afamado escultor barroco. O relicario sitúase baixo un arco de 
medio punto Ún pouco deprimido e compórtase a modo de retablo con predela. Presenta 

Escudo do rnos tciro 
de Santo Estevo de 
Ribas de Sil coas 9 
mitras dos bispos, 
O urense 365 
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un corpo con cinco rúas e un remate, así mesmo con cinco fornelas. De estilo barroco 

clasicista é unha obra harmoniosa e magníficamente dourada; a imaxe de santo Estevo 

e outras de santos de discre ta man abren nos seus peitos tecas para reliquias, así como 

se dispoñen alí brazos e tecas ovais no propio retablo para recibir estas prezadas mostras 
para a devoción do pasado. Trátase dunha obra do citado Moure. As portas que o pechan 

ornaméntanse con dúas representacións pintadas de corpo enteiro de santo Estevo coa 
pedra e a vestimenta diaconal e de san Bieito coa cugula e empuñando o báculo. Son 
tamén obras do século XVII na súa metade I7. 

San Clodio 

Do re licario de San Clodio, qeu fo¡ mosteiro do Císter, nada queda; só segue a ser 

rno i importa nte o c ulto que se dá a un Lignum crucis' ª · Toda a comarca do Ribeiro o 
invoca contra to rme ntas e outros males. A re liquia no século XVI merece a honra dun 

p r ioso r li ca rio en pra ta sobredourada con e lementos decora tivos renacentistas que 

1 ·va o punzón lo pra te iro ourensá n Francisco Trigo I9. 

Reliquias en casas de relixiosos de onte e de hoxe 

As diversas casas relixiosas foron e son depósito de reliquias. A Desamortización fixo 

per ler prac ticamente tocias as que se conservaban nos mosteiros de franciscanos e domi

nicos . 
Antes a expulsión dos xesuítas fixera o mesmo coas das súas casas. Da de Monterrei ' 

proceden dous bos bustos relicarios da escola castelá do século XVII, que hoxe se encon-
/ 

tran na igrexa parroquial. 

Sabemos que a C asa de Ourense tiña tamén as súas reliquias, como é lóxico nunha 
insti tuc ión tan á cabeza na devoción contrarreformisma, baste pensar na importancia 

dos re licarios de todas as súas casas. 
Ac tualmente todas as casas de relbciosos da diocese gardan reliquias en tecas de prata 

ou metal dos seus respectivos fundadores, como comprobamos cos Irmáns Maristas, PP. 

Sa les ianos , Paules, C armelitas da Caridade , C alasancias, etc. 

Dos conventos fe mininos, pobre fo¡ Ourense neles , ternos novas interesantes do de 

C larisas de Allariz, proporcionadas por Ambrosio de Morales, que transcribimos, e no 

lis ta lo fi nal ele re liquias cftanse todas as que hoxe conservan as relooosas. 



Allariz na crónica de Ambrosio de Morales 

"Tienen Reliquias Menudas que dejó la Reyna en cruces y Portapaces de plata. En un 
Relicario alto de plata como una tercia, está una piedra tamaña como la uña del pulgar, del 
sepulcro de nuestra Señora, y una raja pequeña de la Cuna de nuestro Redeniptor. En este 
Relicario de tan grandes Reliquias es cosa harto donosa, o llorosa, que en medio y como en 
lugar mas principal esté un pedazo de pellejo de Salamandra con letras en la plana que 
dicen: De pilis Salamandrae quae igne nutritur. 

Y no son tanto pelos los del pellejuelo, como una manera de plumillas chiquitas llanas, 
cosa de harta estrañeza cierto, mas no para estar allí en tal compañía. También hay letras 
que dicen, como hizo aquel Relicario Helías Patriarca de Gerusalen. Tienen una Imagen 
de marfil de nuestra Señora con su Niño en brazos. Dicen que la hizo de su mano el Infante 
D. Henrique hijo, dicen las Monjas, de la Reyna D. Violante, o del Rey D. Sancho su hijo. 
Era mudo y por esto, y por tener ingenio, y manos para aquello, y devoción, se egercitaba en 
labrar así de talla, y que acabada la Imagen luego habló. Tiene al derredor muchos Miste
rios de la Vida de nuestro Redemptor sutilmente labrados. Toda la tierra tiene m.ucha devo
ción con esta Imagen. 

Allí está con gran veneración y mucho atavío el Cuerpo de Fray Garcfa de Blandes y 
comúnmente dicen de Brandeso. Fue Testamentario de los Infrmtes y venéranle, ·por Santo, 
y me mostraron un Quaderno que tienen de sus milagros". 

Dous corpos santos: santa Mariña e san Wintila 

Santa Mariña de Augas Santas 

Tívose a santa Mariña por santa propia, e o lugar do seu martirio fo¡ dende a Idade 
Media concorrido lugar de peregrinación, como o segue a ser hoxe en día. Alí ergueuse 
unha espléndida igrexa románica e unha edícula para o seu sepulcro, que no Barroco 
foio reestruturado. Aquí está o que sobre o lugar deixou escrito Ambrosio de Morales 
nos seu voume Viaje Santo. 

Ambrosio de Morales: 

"Entre Orense y Celanova, a un lado está el Lugarito pequeño con este nombre, y con 
la memoria en la Iglesia del Martirio de S. Marina, mostrándose allí un horno donde la 
metieron, y llamando Aguas Santas a la Fuente que allí ha)~ porque dicen tiene de la Santa 
Mártir el ser saludable. También afirman está allí en la Iglesia su Cuerpo Santo. De todo 
esto no hay mas testimonio ni memoria auténtica de la tradición, que ha venido de unos en 
otros, y puedese, creer que esta es antiquísima, como lo es la veneración desta Santa Virgen 
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y Mártir en aquella tierra, según parece por la memoria que se halla della en la fundación 
del Monesterio de Lerez, Por la piedra que ya atrás se puso, y parece claro ser muy estimada 
esta Santa en Espafüt de muy antiguo: pues el Rey D. Fernando el Santo le hizo tan sump
t11osos Templos en Córdoba y en Sevilla quanclo las gano y hasta agora son Parroquias prin
cipales en anibas Ciudades, y todo esto parece se hacia por haber sido Santa natural de 
España, y muy estimada y celebrada en ella". 

San Wintila 

Eremita ele época visigótica. N a parroquia de Punxín, a uns 15 km de Ourense, nun 
sa rcófago rucio do séc ulo VI considérase que están os seus restos. O seu culto redúcese 

aos lugares inmediatos . Considérase avogado contra as enfermidades dos animais, par

ticularme nte dos porcos. 

s r li a ri os d dL'1as parroquias, dons da nobreza 

on rl za sa be mos que houbo re liquias en moitas parroquias e o noso inventario 

non Jstá pec hado, pero só coñecemos clúas. Nos dous casos son parroquias da zona ele . 
ttld Jlas as re li ¡uias teñen a s (ia orixe na nobreza local , contaxiacla nisto polo costume ' 

das casas principais en acaparar re liquias para as súas fundacións ou igrexas dos seus 

es tados. En concreto os Condes ele Lemos, que supoñen o máis alto expoñente de obse

sión polas re liquias pode que motivasen es te desexo en persoas da súa proximidade. 

San Pa io ele Abelecla 

A igrexa románica e o edificio do antigo priorado de San Paio encóntranse hoxe nun 1 

es tado lamentable. Naque la Igrexa, nunha capela nobre que tamén subsiste ruinosa, 
conserváronse ata hai pouco tempo varias reliquias nunha arca. Existe un inventario do 
1940 no Arquivo Diocesano20. Alí clise que fundou a capela titulada primeiro de San 

Cecilio ele Granada e posteriormente de San Xoán e San Francisco o abade do curato 

don Fra ncisco de Quiroga Suárez a principios do século XVII, sobre o ano 161 O. Doando 
as re liquias o tamén abade e señor de Sampayo don Francisco Torres y Castro. No elenco 

do apéndice damos a refe rencia a e las segundo esta memoria. 

Castro Caldelas 

A vila de Cas tro Caldelas, señorío dos Lemos, neste caso felizmente conserva un con
xunto ele bos re licarios, bustos e brazos, que tamén por vía dos nobres chegaron a aquel 
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templo no século XVII. Son as seguintes, segundo a relación que figura nunha novena 
da patroa da vila, a Nosa Señora dos Remedios: 

"4 Santa Valeria (En Busto de madera) 'Esta reliquia trajo de Roma el Duque de Sesa, 

cuando vino de ser embajador del rey de España'. 

4 Una de las once mil vír-
genes (Busto de madera). 
'Esta reliquia sacó de Ale

mania Don Rodrigo Laso, 
hermano del conde de Ar
cos, Mayordomo mayor de 
los señores Archiduques Al
berto e Infanta Doña Isa

bel, con favor de sus altez.as' 

~~ Santa Inés (Brazo de 

madera). Igual inscrip

ción que la anterior. 

4 Santa Polonia (Brazo 

de madera). Igual rótulo. 

4 Otra de las Once núl 
Vírgenes (Busto de ma

dera). '~sta Cabeza de una 

de las once mil vírgenes, 
trajo del monasterio donde fueron colocadas en Colonia, Esteban de !barra, secretario 

de S. M. En el Consejo de Guerra y la dio a Fray José de Jesús María a petición de An
drés de Prada, Secretario de Estado de S.M. el Rey de España'. 

4 Compañero de San Mauricio (En un brazo) 'Esta reliquiajuntaniente con dos cuer

pos de estos Mártires que tiene Valladolid, se trajo de Alemania con Breve de S. S. Y car
tas de sus Altezas el Archiduque Alberto y la Señora Infanta doña Isabel'. 

4 Otro hueso de los Mártires de la Legión Tebea (En un brazo) con igual texto. 

4 Santos Teodosio, Teodoro, San Antonio, Santa María Magdalena, San Deodato (En 
un pedestal) 

4 San Calixto, San Julián, San Nicasio, Sal Alberto, San Ignacio, San Roque, San 

Acacia. Otro de San Antonio, San Lorenzo, San Sebastián y San Felicísimo (En una 
cruz todos )"21 . 

Sepulcro de san Win· 
tila , século VI. lgrexa 
parroquial de Santa 
María de Punxín , 
Ourense 
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Os Corpos santos traídos por Xelmírez 

de Braga a Compostela 

José Mª Díaz Fernández 

O día 1 de xullo do ano 1100 era elixido arcebispo de Santiago don Diego Xelmírez, 
a figura máis grandiosa de todo o episcopado compostelán. En verdade non pu ido come
zar mellor o século XII. A don Diego interesoulle, por riba de todo, o culto ao apóstolo. 
Difundiu a súa fama, achegou recursos e combinou con sabedoría influencias e protec
cións. Diríase, incluso, que afastou calquera posibilidade de ensombrecemento. Pode
ría resultar ameazador un puxante rexurdir da Braceara Augusta, aínda abatida? Ela era 
gardadora de corpos santos, imán indiscutible de atracción na cristiandade medieval. 
Xelmírez despoxou a Braga e enriqueceu con eles a casa do Señor Santiago. Reliquias 
insignes chegou a haber moitas no relicario compostelán, pero as máis importantes foron 
dende o comezo os corpos ou esqueletos enteiros de san Froitoso e dos santos mártires 
Susana, Silvestre e Cucufate. 

No momento actual, a catedral de Santiago comparte coa de Braga as reliquias <les
tes santos. O cardeal Don Fernando de Quiroga, terminado o Concilio Vaticano II , tivo 
un xesto fraternal con Braga, extraendo da urna de san Froitoso parte dos seus ósos, que 
foron entregados solemnemente á sé de Braga. Recentemente, xa no pontificado do 
actual am~bispo Don Xulián Barrio, o Cabido de Santiago fixo irmandamento co de Braga 
e con este motivo obsequiouse á súa catedral con tres pequenas urnas con algúns ósos 
dos tres mártires, o que motivou na cidade portuguesa unha gran celebración. 

Translación ou latrocinio? 

A translación fo¡ obxecto de visións moi contrarias entre si. Os avatares do "pío latro
cinio" e os incidentes do traslado foron xa narrados moitas veces, servindo sempre, como 
base única do relato, a Historia Compostelana. Á catedral de Santiago chegaron nun 16 
de decembro do ano 1102, conducidos por Xelmírez. 

Naturalmente, en Santiago privou sempre para o caso a versión haxiográfica do relato, 
seguindo o fío do relator, o arcediago Hugo, testemuña presencial do traslado. A narra
ción orixinal parece arrincada dun santoral , e así puido pasar case literalmente ás lec
cións 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. His-
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toríaclores españois ele universal alcance -Morales, Mariana, Mascleu, sempre tocado ele 
hipercriticismo- non se mostraron tan devotos de Xelmírez; e menos aínda, claro é, os 
portugueses. O beatífico don Rodrigo da Cunha, arcebispo de Braga é case excepción: 

na súa 1-listória Eclesiástica dos Arcehispos de Braga, e dos Santos Varoes ilustres, que flo
receriio neste Arzobispado (Braga, 1634) parece fuxir ele calquera palabra belicosa. Non 

así -e es tán, naturalmente, no seu clereito- historiadores, como Augusto Ferreira nos 

seus Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga (Braga, 1928), que apura os seus argu

mentos para demostrar a mala fe do compostelán que traiciona a fraterna hospitalidade 
que lle ofrece o braca rense, nada menos que san Xiraldo. Nos nasos mesmos días, o 

sabio cóe ngo Avelino el e Jesús da Costa (pode ser considerado como o López Ferreiro da 
atcdra l el e Braga) non ancla con voltas na súa O hispo D. Pedro e a organizazéío da dio

cese de Bmga (Coimbra 1959): cada vez que se refire ás intervencións de Xelmírez que 
nos oc upan, emprega sen disimulo a palabra "roubou". 

Vi n ra ión d antiago 

s ·orpos sanLos trafdos el e Braga alca nzaron dende a basílica compostelá, no cénit 

u súa glor ia, un universa l renome, clifici lmente imaxinable no seu primeiro solar. A loca
liza ·i6n conc r ta que xelrnírez lles procurou non puiclo resultar máis enaltecedora: san 

Froitoso obtivo inic ia lme nte a capela central do Salvador, pasa ndo, catro anos despois, 

á de an Martiño, que cambiou a súa de nominac ión inicial pola do santo bracarense. 
Aos clous esc uras mártires Silvestre e Cucufate corresponcleron, respectivamente, as 

cap las absiclia is ele San Pedro e San Xoán Evanxelista. O destino do carpo ele santa 
Susana foi , se é posible, máis glorioso: a igrexa do Santo Sepulcro, que chegaría a se con

verter na igrexa parroquial ele Santa Susana, copatroa máis tarde da nosa ciclacle, con 
festa propia ele garclar o 11 de agosto. 

Nin que clicir ten que a proclamación da presenza destes carpos santos en Compos
te la contribuíu a rea lza r o re nome do naso Xerusalén ele Occidente. Sorprende que na 
F--lojn de /ns Reliqu·ias de ln Catedral de Santiago, que Gonzalo ele Passera imprimiu, segu

rame nte en Monterrei, pouco despois ele 1494, só se faga mención ele santa Susana: 

"Extramuros da Ciclacle, cara á parte occidental, descansa o carpo de Santa Susana, virxe 

e mártir". E había de ser o licenciado Malina quen dende Moncloñedo lanzase ao vento 

a trompetería dos seus dodecasílabos imitativos dos do Laberinto de Don Juan Manuel, 
que demostra coñecer. Referí monos, naturalmente, á súa Descripción del Reyno de Gali
·in impresa por vez primeira en Mondoñeclo o ano 1550. "A primeira parte -como anun

cia ele entrada- trata dos carpos santos que aquí se encontran''. Os brazos e cabezas do 
r lica rio da catedral compostelá resultan minucias para o maxis tral de Moncloñedo, com

parados co qu ·muncia agora : 



"pero dexemos / el miembro o pedazo, 

digamos los cuerpos / enteros que son. 

allí en Compostela I a más del Glorioso 

están otros cuerpo I de vida aprovados 

de muchos milagros, / bien solemnizados 

que son Cucufate, / Silvestre y Fructuoso 

y Sancta Susana I un cuerpo preci.oso 

está luego junto I de aquella ciudad 

a este recurren / por serenidad 

si el tiempo se alarga/ de ser muy lluvioso''. 

A prosa de Malina declara o contido dos seus pro
pios versos ofrecéndonos datos preciosos. "A san Froi
toso _:di- fáiselle tal veneración que o día da súa festa 
quita a misa do altar do Apóstolo e dise no seu: o cal 
en día ningún de todo o año se sofre por solemne que 
sexa", peculiaridade que impresionará grandemente a 
Morales. 

Con relación a santa Susana a explicación resulta, 
se cabe, máis popular e saborosa: "Áchase milagreira
mente no sufraxio desta santa, que as máis das veces 
que se saca con devoción o seu carpo cesan as augas 
que pala maior parte fan gran dano neste Reino". Polo 
que se deduce do mesmo Malina, tamén as arcas de Sil
vestre e Cucufate saían en procesión: "Os outros dous 
son Cucufate e san Silvestre, cuxos carpos sacan a moi
tas necesidades con gran solemnidade e devoción". 

O exame de Ambrosio de Morales 

O examinador máis concienciudo e profundo da 
situación e coidado dos carpos santos fo¡ Ambrosio de 
Morales na súa famosa viaxe realizada por arde do rei Filipe II en 1572, senda arcebispo 
Don Cristóbal de Valtodano. O rei Prudente, moi desexoso de procurar ao seu mosteiro 
de El Escorial rica biblioteca e amplísimo relicario, mostraba os mesmos afáns de Xel
mírez, secundado polo sabio historiador, que veu, anotou e adquiriu o que puido: de 
Galicia saíu o famosísimo códice visigótico da catedral de Lugo, e de Santiago, o su pasto 
cranio de san Lourenzo que conservaban as monxas de Santa Clara. Tal reliquia demos
trouse apócrifa, e o piadoso rei salvou a situación xulgándoa pertencente a "un dos san-

lgrexa parroquial de 
Santa Susana, Sa n

tiago de Conipostcla 
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lgrcx parroquial 
de an Froiloso, 

unt iugo ele 
ompostelu 

tos Tebeos", léase un dos mártires da Lexión tebana. Dos nosos santos portugueses, 
Morales testemuña que o corpo de san Froitoso está na capela do seu nome, "nunha 
ventá a berta na parede, con reÍJ(a dourada que a pecha, en arca de catro palmos de longo, 
máis dous de alto, de latón e esmalte". Logrou que llo abrisen e, así, puido dar contados 
ósos observados. 

Tamén seguía no seu lugar primitivo da 
capela de San Xoán Evanxelista o corpo de san 
Cucufate, que Morales confunde co mártir 
barcelonés cantado por Prudencia. Ocupaba 
tamén un oco na parede, incluído igualmente 
en "arca de latón ben labrado de esmalte moi 
antigo", pechado tamén con reixa dourada. 
A arca permaneceu pechada para Morales, 
que confesa a súa desilusión: "Non se puido 
abrir agora esta arca". Polo que se ve, ao ler 
o mesmo autor, o corpo de san Silvestre xa 
emigrara da capela de San Pedro. Aínda en 
1518 se reparara a reÍJ(a dourada e a arca que 
o custodiaba, semellante ás anteriores, como 
Morales testemuña. Pero en 1570 a rica dama 
dona Mencía de Andrade, ben asesorada polo 
maxistral do momento, comezou as reformas 
do recinto para a longa serie de doazóris que 
lle habían de merecer ter aquí o seu sepulcro 
que ela mesma encargou a Juan Bautista 
Celma en 1584. A urna de san Silvestre xa 
fora desprazada, seguramente antes do co
mezo das obras, "ao alto dun altar xunto ao re
licario que a Igrexa ten na súa Sancristía ... ". 
Evidentemente nos ocos do vello retablo-re
licario, xa ocupados, non se puido dar cabida 
a unha arca de tales proporcións, que se pro
curou conservar. 

Da breve observación que Morales fa¡ do 
sepulcro de santa Susana (a quen, por certo , confunde coa mártir que xace en Roma, en 
basílica propia) dedúcese que a súa arca era igual ás anteriores , por onde puidemos con
xec tu ra r que en 1574 os santos portugueses permanecían en arcas moi semellantes entre 
si seguramente as mesmas nas que Xelmírez colocara os santos corpos para a súa nova 
instalac ión. 



Localizacións posteriores 

O Cabido compostelán, moi entrado xa o século XVII, decidiu reunir as reliquias exis
tentes na catedral na capela dos Reis, que pasou a ser capela das Reliquias. Tal deter
minación supuxo innovacións artísticas, entre as que destaca o retablo-relicario de 
Bernardo Cabrea, onde se rexistran as primeiras columnas salomónicas do barroco his
pano. Como é sabido, este retablo ardeu no pasado século, e só se conservan del algúns 
apreciables restos e o testemuño dalgunha vella fotografía bastante ilustrativa. 

Por fortuna conservóusenos tamén un trazado esquemático no amplo cartel de Rela
ción de la Reliquias de la Catedral de Santiago, polo que sabemos a ciencia certa o lugar 
preciso que ocupaban os santos portugueses. Santa Susana non figura xa na súa arca 
primitiva, senón na_ urna de prata custeada en 1683 polo cóengo Martínez de Loa isa. 
Tal urna serviu de modelo para a que nove anos despois o arcebispo Monroy encargou 
para o corpo de san Cándido, conseguido por el en Roma en 1690. Todo fa¡ pensar que 
no retablo que Cabrera tivo a punto en 1633 obráronse posteriores trastocamentos que 
alteraron a disposición observada eJ:! 1641, ano da inauguración oficial da capela das 
Reliquias. 

A inauguración clebeu de ser realmente grandiosa, coa pomposidacle barroca do 
momento, moi ben descrita, en prosa concorde en barroquismo, polo cóengo de Puga e 
Castro, que tivo o valor de lela na sesión capitular do 30 de agosto, poucos días despois 
do evento. 

A data elixida foi precisamente a festividade de santa Susana, o 11 de agosto, e o cro
nista 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, da que só se conserva a letra, grazas, por certo, á relación de Puga. 
Paga a pena transcribir algúns versos da primeira, porque nela é posible ver expresa
mente cantados os nasos santos portugueses: 

"Hoy la iglesia que a Dios enamora 

un festejo le quiere hacer 

con reseña de diestros soldados 

que marchan gallardos a nuevo cuartel. 

Un tronco del estandarte, 

del hombre Dios de Israel, 

quiere tremole Silvestre 

pues supo vencer en él 
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Rosendo con Fru.ctuoso, 
Arzobispo portugués, 
servirán de centinelas 
71ues lo fi1eron 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 
clesnún.tiendo valerosa 
los achaques de mujer". 

A re lación non dá con ta do lugar des tinado a cada urna no retablo, pero ofrece datos 

in t r sant s ao enumera r as reliquias que figuraron na procesión. Aquí están as refe
r n ias aos sa ntos portugueses: "En ri cas anclas ele prata, o corpo de san Froitoso, arce-

b. f · d B " " 1 l C f á · " " d 1spo qu ·0 .1 raga ; en anc as, o corpo e e san ucu ·ate, rn rtir ; en an as, o corpo 
d sn ntr1 usana"... le san Silvestre, que, corno se dixo, emigrara moito antes para dei- . 

xur luga r ao sepulcro ele dona Menda ele Andrade, non figuro u na procesión. 

Debeu el se r nesta ocasión cando as vellas arcas se viron substituídas palas urnas de 
macleira revestida ele veluclo e adornos de prata. Para dúas delas Guerra Campos sinala 
con exact itucle o mesmo ano ele 1641. S6 a ele santa Susana ía de ser outra volta substi

tufda pola ac tual ele prata. 
Observando o esque ma da citada relación de reliquias sorprende o desprazamento 

dos santos Froitoso e Cucufate fóra de retablo, estrañamente acubillados no lugar secun
dario hoxe ocupado polo sepulcro do conde de Traba. Seguramente san Froitoso per

maneceu na súa capela ata que es ta fo¡ derrubada a finais do século XVII para edificar 
a suntuosa capela do Piar. E algo parecido puido suceder con san Cucufate cando se viu 

alterada a estrutura da capela-parroquia de San Xoán. 

O incendio de 1921 destruíu o retablo de Cabrera e varias reliquias, sen apenas afec
tar ás dos santos portugueses que, por vez primeira, se viron acertadamente reunidos, 

formando columna frontal no extremo dereito do novo retablo, tallado por Magariños en 
madeira de cedro, que foi inaugurado o 30 de abril de 1925. Ne! seguen as urnas que 

conservan boa parte dos ósos. 



Identificacións e culto 

Notable é o culto litúrxico que estes santos obtiveron en Compostela. Para o gran santo 
da España visigoda, san Froitoso, non puido haber a menor dúbida histórica. Pero nunca 
houbo parecida certeza para a identifica-
ción dos santos Susana, Cucufate e Sil
vestre. López Ferreiro parece deixarse con
vencer polos datos ofrecidos na Historia 
Eclesiástica de España que deixou manus
crita o historiador agostiño do XVI f. Jeró
nimo Román. Segundo el, os nosos santos 
Susana, Cucufate e Silvestre sufriron o 
martirio en Braga, na persecución desatada 
a finais do século V polo rei da época arriana 
do reino suevo, Hermenerico II . O arce
bispo historiador Don Rodrigo da C~nha , 

na súa citada Historia Eclesiática, proclama 
a filiación bracarense destes mártires case 
co mesmo entusiasmo co que expón no ca
pítulo XII "Cómo a Cidade de Braga foy a 
primeira de Hespanha que recibeu a Fé de 
Christo Senhor Nosso", pola predicación do 
apóstolo Santiago, ben se entende. Por certo 
que no capítulo 43, dedicado aos mártires, 
reproduce, traducidos do portugués, os ver
sos alusivos da Descripción del Reino de 
Galicia, do licenciado Malina. 

Ben se pode dicir que en Compostela 
observouse dende o principio un tratamento 
litúrxico para os santos portugueses debi
damente diferenciados, que viña xa im
posto dende Braga. Alí Froitoso e Susana ti
ñan igrexa propia, dedicada a eles, o que 
levou a asignarlles aquí ámbitos propios aos que deron o seu nome. Convertéronse, ade
mais, en titulares de dúas das parroquias da cidade. Cucufate e Silvestre, sempre cele
brados conxuntamente, nunca obtiveron rango semellante. 

Liturxicamente, a celebración máis antiga é a da súa "Translación", fixada o dezaseis 
de decembro, con fidelidade histórica á data exacta na que tivo lugar o suceso, en 1102. 
Así consta polo calendario medieval da igrexa compostelá. Non hai himno especial para 

Columna dos 
santos portugueses. 
Retablo re lica rio da 
catedra l de Santiago 
de Compos tela 
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o caso. As leccións litúrxicas de Matíns están incompletas no Breviario de Miranda 
(séc ulo XV), no que lamentablemente faltan dez follas. Pero, por fortuna, aparecen inte
gramente no Breviario compostelano, incunable, (do que se conservan só dous exempla
res, 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 narra
tivo responde literalmente ao texto da Historia Compostelá, tan xustificativo da acción 
de Xelmírez, cargando as tintas en describir a terrible situación dos templos bracaren
ses naque! tempo. En punto a solemnidade externa, en tal día saía en procesión polo 
interior da ca tedral nas vésperas solemnes o carpo de san Froictoso e cantábanse ora
c ións conmemorativas de Cucufate, Silvestre e Susana. 

an Froitoso tivo, ademais, fes ta propia en Santiago dende a Idade Media, o 16 de 
abril , que é a data na que se celebra en Braga, do que son testemuña o famoso Misal de 
Mctteus (século XII) e o Breviario medieval bracarense. Non acerta, polo tanto, Vives ao 
afirm ar que en España só se rexistra a celebración de san Froitoso no Antifonario de León 

no Calendario ele Oiia . De nde Santiago o culto de san Froitoso irradiou á veciña 
ur ns , s gundo se pode ver no Misal Auriense, editado en 1494 en Monterrei. 

orp r nd a aus ncia dos santos Silves tre e Cucufa te nos manuscritos litúrxicos de 
Brngo. A m sma sa nta usana non figura no c itado Misal ele Mateus. Pero non entendo 
o d1:ib ida que formula o insigne liturxista portugués Pedro Romano Rocha ao buscar a · 
identidade da sa nta Susa na que no breviario bracarense aparece xustamente o 11 de 
agos to, o mesmo día en que é celebrada en Santiago. O seu culto local en Braga está tes-
t muñado ata ben entrado o século X. Por suposto que na catedral compostelá a festa 
ele santa Susa na revestiu gran solemnidade. Dende que as súas reliquias viñeron á basí
lica, ela obtivo tamén procesión gloriosa á hora de Vésperas . O catorce de abril facíase 
o mesmo coas urnas de Silvestre e Cucufate. 

Por último, res ta engadir que san Xiraldo, o arcebispo bracarense que hospedou a 
Xelmírez, figura tamén con festa propia no breviario compostelán. É un signo de frater
nidade coa sé de Braga que funda a súa primacía no apóstolo Santiago. Ademais, san 
Xira ldo aceptou de Xelmírez o nomeamento de cóengo compostelán, coque isto supuxo, 
seguramente, de a,'(uda xenerosa por parte do aurífero prelado. Apurando o dato, debe
mos confesar que san Xiraldo de Braga é o único santo canonizado con que conta o 
Cabido de Santiago en toda a súa historia. 



1 maxe de sama 
Susana, capela de 

San Xoá n da catedra l 
de Sant iago de 

Compostela 
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San Cristava ca Nena Xesús 

Século XVIII 

Madeira dourada e policromada 

Na igrexa rural de San Cristovo de Chaveán, nas altas terras de Caldelas, 

agrestes solos do interior da provincia de Ourense, encóntrase esta talla de 

San Cristovo, o seu patrón, levando a Xesús en figura de Neno sobre as 

súas costas, no seu ombro. Este santo "de camiño" preside o seu retablo 

de factura do XVIII, coas imaxes de san Francisco e san Xosé. O santo que 

165 x 50 x 40 cm 

Chanclrexa de Quclxa (Ourense), igrexa 
de San Crlstovo de Chavc~n 

" leva a Cristo" -tal é a tradución do seu nome grego-, de fabulosa vida, 

tivo gran predicamento na lgrexa a partir da divulgación da Legenda sanc

torum ou Legenda aurea (A /enda dourada), libro escrito por !acopo de 

Varazze no ano 1266, en cuxo correspondente capítulo representa ao santo que atravesa un río 

apoiéndose nunha palmeira, que dobra polo peso. Este santo que transportou ao Neno-Deus 

non é a única imaxe da igrexa, pois nela conséNase unha interesante talla ecuestre de Santiago, 

representado como cabaleiro vencedor da morisma, baixo o seu cabalo branca. 

San Cristovo esta de pé, sobre unha peaña parcialmente rota e abichada, que carece ademais de 

parte da base onde apoia a vara que empuña -máis pértiga ca bordón- o santo. Este adianta 

con brío a perna esquerda núa sobre unha superficie chá que semella una rocha, o que fai abrir 

a vest imenta; permítenos así o artista apreciar a súa torneada perna ata a metade da coxa, case 

ata a ingua, acción de raíz máis estética ca demostrativa, como é o caso de san Roque. A indu

mentaria, que cinguida cun cinto, é aberta, con botóns e solapas no colo. Sobre o ombro 

esquerdo está o manto, que voa por t ras ata o lado dereito, en barroco movemento. Sobre el, 

no esquerdo, leva ao Neno-Deus. De é e nu, co sexo máis intuído ca explícito, avanza levando 

sobre a palma unha bóla do mundo. Presenta unha cara ancha, con olios grandes e rizos en 

bucles dourados, e ten o brazo dereito roto. O santo transportista fluvial do Divino Niño dirixe, 

cargado como vai, a mirada ao alto, coa cabelei ra longa e revolta, a man esquerda en xerras cara 

á cadeira deste lado agarrando coa súa forte e ampla man o manto para mellar soportar o peso 

do Infante. Mais, este Hércules cristián débese apoiar no varal, pois leva a Deus, e ao mundo. 

F.J .L.G. 
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Relicario de san Cristovo 

Século XV 

Prata sobredourada, cicelada, repuxada, 
fundida 

Gardou este mosteiro fundación Real un rico relicario con prezadas reliquias, 

doazón dos seus rexios fundadores. Ambrosio de Morales na viaxe santa 

menciona as principais, destacando entre elas a célebre Virxe Abrideira de 

marfil, considerada como reliquia. 12 x 8,4 cm 

CMccc de marcas 

Allarlz (Ourcnsc), mostelro de Santa 
Entre os relicarios que sobreviviron ás incidencias do tempo, hoxe felizmen

te colocados no pequeno museo conventual está este relicario que chama

mos de san Cristovo, por ter no seu reverso a imaxe de san Cristovo apoiado 
Clílra, Museo de Arte Sacra 

Nº lnv, 03 

BIBLIOCllAfiA 

nunha árbore, cun gran sombreiro na man. O que permite supoñer que 

entre as varias reliquias hoxe de difícil identificación debeu conter algunha 

deste san to, aínda que a central é un Lignum Crucis, circundado de perliñas. 

Presenta forma de capela coa parte superior acabada en punta e fronte acristalada para permitir 

a visión e veneración das reliquias. Unha serie de pestanas para suxeitar o cristal son tamén ele

mento decorativo. 

No reverso, xunto coa imaxe de san Cristovo, figura gravado un escudo nobiliario cunha banda, 

perfil con decoración de rombos inscritos en círculos. lsto permítenos supoñer que pertenceu a 

un personaxe da nobreza. Leva o relicario unha asiña como para ser colgado. 

O seu tamaño, iconografía e tipoloxía fan supoñer que se trata dun relicario que leva no pesco

zo alguén que viaxa habitualmente ou dun obxecto que pretende a protección durante unha 

viaxe ou peregrinación. San Cristovo ampara aos camiñantes e as reliquias sempre se t iveron 

como unha boa compaña para se protexer dos perigos que no pasado supuña viaxar. 

A marca do punzón e os datos de arquivo non permiten aventurar autorías nin concretar a cro

noloxía, aínda así parece datable nos últimos anos do século XV ou primeiras décadas do XVI. 

Tampouco hai posibilidade de determinar se é unha obra auriense, galega ou foránea. Entre os 

varios prateiros de Ourense e Allariz, dos que ternos novas nestas datas, pala falta de obras 

documentadas e de estudios resulta imposible afrontar unha atribución fiable. Este relicario é 

unha obra menor aínda que interesante pala súa tipoloxía e uso. 

M.A.G.G. 

GoNZALEZ GARclA, M. A., Museo del monasterio 
de Santo Cloro (Al/oriz), Ourense, 1997. 
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Arqueta relicario de san Cristovo 

Anónimo español 

Sécu lo XIII /século XV (a escultura) 

Prata; repuxada, clcelada e fund ida 

34 x 13,5 x 20 cm; escul tura: 17 cm 

Astorga (León). Museo da Catedral 

A antigüidade da igrexa particular astorgana propiciou a acumulación dunha 
interesante colección de reliquias, que encontraría en depósitos todo un 

variado conxunto de tipoloxías de notable calidade artística. A moa de san Cris
tovo, un curioso fósil prehistórico de descoñecida procedencia, alcanzaría pola 
súa singularidade un recoñecido prestixio nese diverso mundo de obxectos 
que, con valores protectores e curativos, facían máis presentes aos personaxes 
sagrados. De todas maneiras, cando a prevención contra as falsas reliquias e os 
enganos ficticios comezaron a ser xerais tras a Reforma protestante, a figura 

lendaria de san Cristovo, e con ela os seus testemuños, sufrirían un importante 

revés propagandístico; foi durante todo o medievo o 
protector dos camiños por excelencia. A súa imaxe 

aparecía representada á entrada dos templos princi
pais das cidades, pintada sobre os muros e facendo 
destacar a súa talla de xigante, levando ao Neno 
Xesús. A Leyenda dorada confirmoulle un papel de 
pagán arrepentido, que puña a súa forza ao servizo 

dos viandantes, pero no contexto dunha lenda de 
difícil credibilidade cando se acometese unha depu
ración neste xénero de narracións fabulosas. 

É curioso que as máis antigas referencias literarias á 
reliquia astorgana sexan das mesmas datas, ben 
entrado o século XVI. O humanista astorgano An

tonio de Torquemada mencionábaa pola súa rareza 
na súa exitosa obra, Jardín de flores curiosas, que 
vía a luz en 1570. Pero será Ambrosio de Morales 

en 1573, quen ademais de mencionar a reliquia 
como "cosa monstruosa", sinala que ten caixa a 
propósito "y sobre el arca está una imagen de 
plata de S. Christoval para denotar como esta a/li 
su reliquia, que es bien desconforme de la otra de 

este santo, que ya se dijo en lo de Santiago, y aquella parece cierta". Aludía 

con isto ao brazo do santo que o cardeal Ávalos trouxera de Colonia, que 
mostraba que a estatura do santo era grande "pero non monstruosa", polo 
que obtiña para Morales unha maior verosimilitude. 





A arqueta de san Cristovo é unha caixa de sección cadrada, cuberta a dúas augas, con estilizada 

decoración vexetal de follas dentadas disposta en bandas. No seu estudio, iniciado por Gómez 

Moreno e no que aínda hai moito que achegar, reiteráronse vinculacións con traballos de orixe 

musulmá, que sería necesario volver a valorar en favor dunha relación cun elemental repertorio 

goticista, a falta de paralelos evidentes. A tapa conserva dúas bólas rematadas en peras, pero a 

existencia de ancoraxes indica que se perderon outras dúas nos extremos e unha máis, substi

tuida pela escultura fundida de san Cristovo. Este tipo de remates aparece en moitas arquetas 

relicario centroeuropeas dos séculas XII e XIII e tamén en exemplos hispanos, como a de san 

Euxenio de Toledo. A figura exenta de san Cristovo, apoiado na palmeira e sostendo ao Nene 

con quen dialoga, é obra do século XV, ata o de agora relacionada con obradoiros xermánicos. 

A peza, que se debe estudar con maior profundidade cá permitida por estas liñas, pode ter a 

súa orixe en obradoiros de ourivería hispanos que gozaron neses tempos dunha notable 

consideración. 

M .A.M . 
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Busto relicario de san Cristovo 

Dentro da excelente colección de reliquias que se atesouran no convento 

de clarisas de Monforte de Lemas, nos máis diversos formatos, os bustos 

relicarios forman un selecto grupo que permite achegarse ªº que s upuxo 

unha das máis significativas tipoloxías da escultura europea. No caso da 

santa mártir que tamén se exhibe nesta mostra tivemos ocasión de mencio

nar¡¡ fundación dos duques de Lemas en 1622, sinalando a transcendencia 

que a dotación de reliquias supuña para esta casa, así como as similitudes 

que aquel modelo escultórico presentaba con obras do mesmo obradoiro, 

pero en diferentes localizacións. A representación desa descoñecida santa 

inscríbese no mesmo conxunto que outros excelentes relicarios conservados 

en Monforte, como os das santas Lucía, Bárbara ou Margarida, que 

Casamar e Chamoso catalogaran en 1980. Os conceptos de corrección e de 

contención expresiva, unido á policromía de imitacións metálicas, dourado 

nas roupas e prateado nas carnacións, panos en relación directa con outros 

grupos mencionados. 

Non sucede o mesmo con este relicario de san 

Cristovo, xa que, aínda respondendo en liñas xerais 

ªº mesmo modelo de busto prolongado, apoiado 

sobre unha peaña, o modo de abordar o tratamento 

plástico difire da obra antes citada . A escultura 

manifesta unha actitude declamatoria, máis aberta 

na composición, que impide seguir especulando coa 

intervención de artistas cortesáns pala imposibilida

de de encadre con obradoiros coñecidos. A proce

dencia romana das reliquias e a estancia napolitana 

dos Lemas, que teñen o vicerreinado ata 1616, per

mite considerar esta procedencia ratificada pala 

comparación estilística con outras esculturas napoli

tanas, sobre a que haberá que afondar. 

A peza, unha vez máis inédita, pódese relacionar 

con outros bustos catalogados no convento, como 

os de santo Esteva ou san Bartolomeu. Son figuras 

concibidas cunha intención máis verista e afastadas 

de canons de depurado clasicismo, pero aínda sen a 

Anónimo napolitano, primeiro cuarto do 
século XVII 

Madeira policromada 

40 x 30 x 2S,S cm 

Monforte de Lemas (Lugo), convento de 
Santa Clara, Museo de Arte Sacra 

389 
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incorporación de elementos postizos como os olios de cristal, que tanto éxito terán en momen

tos posteriores. A pesar do deterioro da policromía, da perda do Neno Xesús que levaría a 

ombros e do tronco de palmeira sobre a que a narración haxiográfica fai que se apoie, a figura 

do xigante Cristovo é aquí abordada cun sinxelo realismo. A actitude reproduce moldes fixados e 

tradicionais na imaxe física do santo patrón dos camiñantes, o rostro barbado e nimbado, o bra

zo dobrado para exercer máis forza, a mirada ao ceo, e vestido cunha sinxela túnica que, arre

mangada, mostra os seus antebrazos nus. A teca encóntrase nesta ocasión no peito, onde se 

garda unha estampa coloreada, posiblemente flamenga, da Virxe co Neno, tan frecuente nas 

coleccións das clausuras. A peaña resérvase para recoller o nome do santo, enmarcado nunha 

cartela que se repite no resto dos bustos deste grupo formal. 

M.A.M. 

IJIOLIOCIW IA 

Los dos relicarios de Monfortc de Lemos. Resella sucinta r!e las sagradas reliquias que guardan y veneran en los conventos de 
Franciscanas descalzas y de Padres Esca/apios de Manforte de Lemos con las fechas y testimonios de su autenticidad, Monforte de 
Lcmos, 1896. 
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San Toribio 

Miguel A. García de Bauzas, ca . l 73S 

Óleo sobre táboa 
Esta táboa conservada na sancristía da catedral lucense xunto coas de santa 
Tareixa de Xesús, santo Ignacio, san Capito e san Pedro bispo, todas elas 
atribuídas a García de Bauzas filio, presenta, nun principio, serias dificulta
des para a súa identificación, que debe ser considerada como unha simple 
hipótese. 

SS x S4 cm 

Ca tedrnl de Lugo 

O tipo de composición é común ás catre imaxes. Sitúase o santo correspon
dente nun primeiro plano, representado de medio corpo e cos atributos que o identifican. O 
fondo da escena varía segundo o tema recollido en cada unha das obras, aínda que en todas 
destaca pola súa sobriedade e pureza de liñas. 

Preséntasenos un bispo, segundo deducimos da súa indumentaria, que coas mans sostén dentro 
do seu roquete uns péta los de flor rosados, símbolo que se asociou nalgunha ocasión con san 
Hugo 1. Como marco, esta figura conta coa perspectiva arquitectónica dun claustro que nos 
mostra certas preocupacións espacials e lumínicas dentro da produción deste artista. 

Non obstante, se partimos do principio de que esta táboa representa un santo local, é léxico 
supoñer que se trata dalgún bispo que non tivo porque ser mártir, xa que non evidencia ningún 
sig no físico de sufrimento ou morte; máis ben o marco arquitectónico, o corredor dun claustro, e 
os pétalos de flores convídannos a asocialo con algún santo bispo lucense cuxa vida estivese 
vinculada a algún mosteiro. Este perfil é o que Gayoso atribúe a un "Sancto Obispo de Lugo en 
Ribas de Sil" chamado Pedro2. 

J.M.M.M. 

1 FERRANDO Ro1G, J., lconogrof'ío de los Santos, 
Barcelona, 1950, pp. 132, 279. 

2 • ... Y Molino, aunque solo refiere siete, por le 
over fo/todo lo noticio de dos, dice que el tercero 
se /lomó Pedro, y que fue Obispo de Lugo, con
que este siervo de Dios por el titulo de Prelado 
de la Iglesia de Lugo, es no tu rol de ella• . PALLA

RES Y GA1oso, J., A19os divina .... op. cit .. p. 461. 
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San Famiano 

José Gamblno, 1753 - 1756 Unha das figuras más representativas da escultura hispánica do segundo 
Madeira policromada 

11 8 x 60 x 40 cm 

terzo do século XVIII é o escultor galega José Gambino, autor desta obra 

San Crlstovo de Cea (Ourense), lgrexa do 
mostclro de Santa Maria a Real de Osei ra 

na que representa a san Famiano, monxe cisterciense natural de Colonia 
(1090). Peregrinou a Roma e anos máis tarde dirixiuse a Santiago de 
Compostela . As impresións recibidas ao contacto co apóstolo predilecto 
de Cristo deberon ser suficientemente fondas como para quedar a vivir 
en Galicia, polo que decide tomar o hábito no mosteiro de Oseira. O culto 

por este santo empézase a fomentar en época barroca . 

O artista preséntanolo de pé, primando un punto de vista frontal onde se valora o contorno da 
figura. O canon extraordinariamente alongado, a cabeza moi pequena, o arco ciliar marcado e a 
depresión nas tempas móstrannos certa idealización e melancolía no seu rostro. 

Destaca a beleza duns pregamentos, lixeiramente arestados, onde unha sensación de suavidade 
delxa transparentar a perna subxacente. Crea un efecto pictórico reforzado pola policromía e as 
douradas fi ligranas das súas roupas. Sobresae o gran detalle do modelado. 

Represéntase como santo peregrino, polo que aparece con todos os atributos propios desta ico
nografía: esclavina con dúas vieiras, escarcela -bolsa-, coa man esquerda sostén un libro aberto 
e a dereita preséntaa en posición de asir o bordón ou báculo, actualmente desaparecido. No ano 
1792, o pintor Simón de Maceira aplícalle unha capa de policromía e dourado á imaxe de 
Gambino. 

S.C.P. 
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San Roque en prisión 

Mateo de Prado, ca . 1645 San Roque e san Sebastián van a ser, entre todos os santos "apestosos'', os 

Madeira pol icromada 

170 cm 

protectores por excelencia das enfermidades contaxiosas, aínda que o santo 

Santiago de Compostela, parroquia 
de San Miguel dos Agros, capela de 
San Roque 

de Montpellier será o predilecto ao gozar da vantaxe de curar apestados e 

de sufrila . De aí que os rexedores de Santiago e o Cabido catedralicio, ao 

ver a cidade asolada polo mal e crerse naquela época que o único medio de 

protección era acudir ao favor dos santos, toman en 1517 o acordo de que 

" ... para quitar e levantar Ja pestilencia que en esta cibdad e arr;obispado 
anda ay ( ... ) de ha ser una hermita junto des ta cibdad a honrra a avocación 

de Señor San Roque; .. . "; capela que se decide erixir fóra das murallas e moi próxima a unha das 

súas portas, aquela que pasou o tempo será coñecida co nome de Porta de San Roque. 

A construción encoméndase en 1520 ao arquitecto Martín de Bias, que estaba traballando na 

portada do Hospital Real, pero que lamentablemente falece dous anos despois polo que a obra 

non se leva a cabo. A peste desaparece e con isto os desexos da súa construción, pero a apari

ción de novo do andazo fai que se retome a promesa e o proxecto, polo que no mes xuño de 

1571 son contratados os canteiros Gregario Fernández e Antonio Pérez quen a edificarán baixo 

a dirección de Juan de Herrera, naquel tempo mestre da obra do claustro da catedral de 

Santiago. 

Aínda que é de supoñer que cando se inaugura a capela, en 1576, esta xa disporía dun altar, a 

primeira noticia que ternos lévanos a 1604, a aquel que contratan Juan Davila e Gregario 

Español, quen nunha segunda estancia en Compostela realizará dous retablos laterais que debe

mos datar antes de 1648; xa que nesa data sábese que se pintan os tres retablos dos que goza

ba a capela : o situado no lado sur dedicado a san Sebastián e o do norte a san Roque, no que, 

presidíndoo, estaba precisamente este relevo de santo en prisión que, a raíz dunha serie de pro

blemas xurdidos coa Confraría da Nasa Señora de Montserrat, en 1785, terminará no camarín do 

retablo maior que en 1742 trazara Simón Rodríguez dado o deplorable estado do anterior, con

verténdose así esta representación do santo de Montpellier na "vera efigie" ou verdadeira imaxe 

do santo, como se fai constar na lámina que, debuxada por Juan Bernardo del Río, grava en 

cobre Ángel Piedra en 1786, aínda que a prancha será retocada en 1807 por Luis Piedra. 

Probablemente, e tendo en canta a contía que se lle paga, o labor limitaríase a afondar os pun

tos de desgaste do gravado, o que levaría a tomala por modelo. Así o testemuña, por exemplo, 

o lenzo da segunda metade do século XVIII do mosteiro beneditino compostelán de San Paio de 

Antealtares, ou a pintura, tamén obra de autor descoñecido aínda que datable no primeiro terzo 

do XIX, que hoxe garda o edificio do antigo Hospital de San Roque. 
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O santo, que exhibe a ferida producida por unha frecha e causa do contaxio da peste, viste o 
seu característico traxe de peregrino, cun amplo manto, sombreiro decorado coas chaves de san 
Pedro cruzadas, símbolo da súa peregrinación a Roma, e bordón con cabaza, atributo típico dos 
peregrinos xacobeos. Móstrasenos nun espazo de reducidísimas dimensións que se incrementa 
mediante o efecto de perspectiva que conseguen as dúas ventás coas súas reixas, e encadeado a 
un soporte pétreo que ao tempo lle serve de asento. Acompáñao un can, aquel que cada día lle 
traía un pan que tomaba da mesa do seu amo, e dous anxos nus que o sobrevoan, posiblemente 
portadores dunha cartela na que se recollese aquela promesa que escrita nun prego se encon-

trou ao seu carón tras a súa marte: "Faise 

saber que toda persoa ameazada de epide
mia que se encomendase a Roque, librara

se, pala súa intercesión, de contraer a 
perniciosa enfermidade". O conxunto com

plétase cunha sinxela e rústica mesa sobre 
a que descansa unha cruz, tamén de extre
ma sinxeleza, o que loxicamente está de 

acordo co lugar no que se representa. 

A iconografía co santo no cárcere non é a 
máis usual, aínda que isto non queira dicir 

que non houbese artistas que non a tivesen 
en canta nas súas representacións; así, entre 

as máis destacadas, poderíase citar no século 
XVI a Tintoreto, que vai representar esta 

escena no ciclo que sobre a vida do santo 
pinta na igrexa de San Rocco de Venecia, 
templo que se constrúe ex profeso para alber
gar os seus restos tras ser roubados en 1485 
da súa tumba en Montpellier, e no XVII a 
Guido Reni cunha obra que hoxe se pode ver 
na Pinacoteca de Munich. E nelas, o mesmo 

que nesta que é obxecto de estudio, elíxese 
aquel momento no que o santo de Montpe
llier, tras regresará súa cidade natal, encon

trándose Francia en guerra, é acusado de 
espionaxe e encarcerado. Cinco anos perma

necerá en prisión sometido a incribles sufri-
mentos ata que por fin marre, non sen antes 

recibir de Deus a graza de poder curar da peste a todos aqueles que se lle encomendasen. 

O relevo está realizado seguindo a estética do Barroco, de aí a utilización dun pregado duro e 
acartonado que produce claros efectos lumínicos, dunha rica e ben concibida policromía coas 

•. 
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que se remarcan as orlas do manto e a esclavina, a aparición dos anxos nus voando sobre a 

cabeza de san Roque, e o emprego dun esquema compositivo en "X", mentres que a figura do 

santo debuxa unha nidia liña helicoidal que o percorre na súa totalidade, xa que vai dende a 

bota da perna esquerda ata a man do mesmo lado que se nos presenta alzada, tras pasar pola 

cadeira e os ombros. Esta disposición helicoidal, así como a posición inestable que toma a figura 

pola inquietante ocultación da súa perna dereita, o gusto por retocar os perfís do pregado, a 

vigorosa decoración floral da policromía da túnica do santo, etc., levaron a Otero Túñez, tras un 

exhaustivo estudio e a aplicación do chamado método filolóxico, a descartar aquela vella atribu

ción que se lle viña facendo a Gregorio Español para pasalo a formar parte da obra de Mateo de 

Prado, tendo en conta que o relevo xa estaba tallado en 1648. 

E.F.C. 
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San Roque 

Lorenzo Vázquez de Vergara, 1716 

Francisco de Nóvoa, 1761 

Madeira dourada e policromada 

76 x 40 x 23 cm; peaña: 3 cm 

C lanova (Ourense), igrexa parroquial de 
San Salvador de Vllanova dos Infantes 

Nun dos retablos colaterais, o do lado da Epístola, da antiga igrexa parro

quial de San Salvador de Vilanova dos Infantes, encóntrase a magnífica talla 

obxecto de análise, formando conxunto con san Sebastián, outro santo 

como san Roque avogado contra a peste. É unha importante obra que com

pleta o ornato do novo templo, que se levantou dende as primeiras décadas 

do século XVII. O magnífico moble litúrxico é de características plenamente 

barrocas, e fo i realizado segundo consta por Lorenzo Vázquez de Vergara en 

1716, veciño naquel tempo da freguesía de Quintela de Leirado, senda pin

tado en 1761 por Francisco de Nóvoa. Neste retablo mariano, dedicado orixinariamente á Virxe 

do Rosario - se ben o filacteria que portan os anxos alude á Asunción-, é presidido agora pala 

Vlrxe de Fatima, que completa no máis alto da rúa, xa no segundo carpo, san Caetano. 

81BUOGRAflA 

O artista ta lla a representación do santo en actitude de marcha, avanzando a perna esquerda, 

llxelramente detido ante a presenza do pequeno anxo que chega pala súa destra para curar a 

ferida que ten a coxa, na súa cara interna -próxima ás inguas-, máis bubón infecto ca outra 

causa. Aquel estende o seu brazo - hoxe coa mano rota- cara a ela, en xesto de socorro. Do 

outro lado, un pequeno can leva entre os dentes os moletes de pan de parte do Señor, chaman

do a atención do santo levantado sobre as súas patas traseiras, co que o tallista resolve o tema 

da estabilidade desta importante peza simbólica na iconografía do santo ao unila a ela. O celes

te curador é lauro, vai descalzo e vestido con branca túnica ata os nocellos. Ante a súa proximi

dade, san Roque cesa no seu camiño e mira cara abaixo, concentrado ante a aparición. Ten aínda 

o brazo dereito apoiándose nun longo bordón tallado máis alá das usuais licencias dos santos 

camiñantes, que empuña á altura do ombro. Completan o hábito de peregrino as botas de cana 

alta, a bolsa ou pera, e o sombreiro de aba ancha . Aquí representa o culto artista o elemento 

das dúas chaves cruzadas, que lle adscribe á topografía concreta da súa patria, Montpellier, ata 

Roma. Romero, pois, e en paradigmática universalización, santo dos cami

ños. E por ende, santo avogado dos que se dirixen a Compostela atravesan

Arquivo Parroquial de Vilanova dos Infantes: do as terras do antigo reino de Francia . Por isto, na "pelérine" ou esclavina 

complétase coa cuncha, ou vieira, e unha cruz. Libro del Sontfssimo Socromento de lo feligre
sfo de Son Solbodor de Villonuevo de los 
Ynfontes, l 67S-l 802; f lDAlGO 5ANTAMARIRA. 
J.A., LIMIA GARoON, F.J ., Vilonovo dos Infantes. 
PotJimonio etnogrófico de uno parroquia 
orensano, Ourense, 2001 ; LIMIA GARDON, F.J., 
·1conografla de los santos pereg rinos en 
Ourense con dos apuntes sobre el 'horno via
tor'·. pp. 251-270. en GONZÁLEZ GARCIA. M.A. 
(coord.J, Xomodos xocobeos en Ourense, 
Ourense, 1993. 

A talla do santo, en compañía da de san Sebastián, percorre o 15 de setem

bro de cada ano, o camiño dende a parroquial ata o "encentro" coa "Virxe 

do Cristal" , regresando as tres, tras o ritual e precedidas pola cruz parroquial, 

ao santuario desta, onde permanecen ata o domingo no que cunha nova 

procesión se devolven ao seu retablo de San Salvador de Vilanova. 

F.J.L.G. 
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San Francisco 

Obradoiro de Mateo de Prado, segunda 
metade do século XVII 

Descoñécense as circunstancias palas que esta talla aparece no retablo da 

Nasa Señora do Carme na súa parte superior, que segundo se ere foi un 

engadido ao retablo nos anos finais do século XVIII. Todo isto permítenos 

sinalar a modo de hipótese de traballo, que esta talla pode proceder ou ben 

da capela-ermida-igrexa de Santa María Nai, adxunta á catedral, ou da igre

xa conventual de San Francisco, situada nos extramuros da cidade de 

Ourense. 

Madeira policromada 

160 x 100 x SO cm 

Catedral de Ourcnse 

Aparece san Francisco nesta talla lucindo o hábito da súa arde, cinguido co cordón branca e con 

nós e ostentando os estigmas recibidos no Monte Alverna. En xeral é unha talla de moi boa exe

cuclón e labra e nela destacan os pregamentos anchos e vigorosos do hábito, moi característicos 

dos art istas escultores integrantes do obradoiro de Mateo de Prado. 

J.H.V. 
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San Vicente Ferrer 

Obradoiro de Francisco de Castro 
Canseco, ca . 1709 

San Vicente Ferrer (1350-1419) é un dos máis importantes santos da Orde 

de San Domingos. Destacou como predicador e milagreiro e na súas andan

zas chegou como peregrino a Santiago de Compostela, conseNándose na Madelra policromada 

97 x 48 x 35 cm igrexa de San Domingos de Bonaval o púlpito no que predicaría . 
Ourcnsc, lgrexa parroquia de San 
Domingos En Ourense, entre as imaxes de santos da arde que ao longo dos séculas 

encargaron os dominicos aparece esta fermosa talla barroca chea de move

mento e enriquecida cunha magnífica policromía. 

Estudada repetidas veces foi pouco a pouco aclarándose a súa verdadeira 

ldent ldade e a autoría ben contrastada do gran escultor do barroco auriense, Francisco de 

Castro Canseco. 

En l 986 atribuíuse xun tamente cunha imaxe de santa Catarina de Sena da mesma igrexa ao 

quefacer do escultor Pedro Taboada, activo mestre barroco do século XVII, que en 1670 traballa -: · 

ba para esta igrexa ourensá, pero un estudio máis polo miúdo invitounos en 1995 a evidenciar 

que ambas as tallas non eran froito dunha mesma encarga, aínda que ambas dentro da estética 

barroca, amasan diferentes tratamentos en pregamentos, rostros, etc, cunha diferenza de 40 cm 

de altura. E tamén formalmente mostran outras diferenzas que fan indubidable que ambas as 

tallas son de diferente man e de diferente cronoloxía. A santa dominicana é do século XVII, de 

indubidable maior calidade cá outra, e sobre ela non ternos neste momento rectificación que 

facer, xa que ademais eremos que lle conveñen as datas nas que Pedro Taboada traballa na 

igrexa, é dicir, cara a 1670. Unha comparación coa obra coñecida e documentada do escultor 

Francisco de Castro Canseco e o seu obradoiro evidencia que esta talla ten esa procedencia. A 

forma de tratar cabelos e barbas é similar ao san Francisco de Ribadavía (igrexa de San 

Domingos) e ao san Domingos e san Francisco da propia igrexa ourensá dos predicadores. 

Pregamentos, actitudes e formulacións estéticas en nada se diferenzan dos que ofrecen as obras 

de Castro Canseco. Como evidentemente hai unha clara diminución de calidade en relación coas 

obras que supoñemos son realizadas directamente polo mestre, convimos en atribuir esta talla, 

coma no caso do san Francisco Ribadaviense, ao obradoiro de Castro Canseco. A cronoloxía que 

lle convén é polo tanto dentro do século XVIII e concretamente podemos sinalar en torno ao 

ano 1708-1709, momento no que se debeu realizar esta talla. Son as datas nas que Castro 

Canseco se documenta traballando na igrexa ourensá . O destino desta talla parece que debía ser 

procesional. 

Pero nesta ocasión mantiñamos a identificación iconográfica igual que se tratase dun san 

Domingos, aínda que lle faltaban os elementos máis definidores da súa representación como é o 
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can co facha na boca. Os inventarios da desamortización púñannos na pista para propoñer a súa 

correcta identidade; alí figura un san Vicente Ferrer, que por eliminación non podía ser máis ca 

este e ademais a súa actitude grandilocuente co brazo esquerdo levantado é a característica 

mais sinalada do santo valenciano, tanto na escultura coma na pintura, o mesmo ca nos cente

nares de gravados cultos e populares que del se fixeron en Valencia, onde segue a ser obxecto 

de devoción e culto. 

M.A.G.G. 

01BLIOGRAF1A 

GONZ;\L z GARCIA. M. A., GONZÁLEZ PAZ, J., •oos nuevas obras atribuibles al escultor Pedro Taboada en Orense·, en Abrente nº 7 3-74-
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Custro Canscco·. Porto do Aira, nº 6, Ourcnse (1994-1995). 



Sobre o moble dos ornamentos, a modo de altar, áchase dende hai poucos 

anos a talla deste santo da orde fundada por san Domingos de Guzmán: 

san Pedro, nacido en Verona cara a 1206, e falecido en Seveso en 1252, 

cando ía dende o seu convento de Como, do que era prior, a Milán. Un dos 

seus asasinos, Carino de Balsamo, o quen perdura o santo, converteuse, ao 

vestir o hábito dominico con edificante comportamento. Cunha machada 

sobre o cranio déralle morte, atravesándolle ademais o peito cunha estoca

da -feíto este que non se reflicte na talla-, no curso da crise 

cos Cátaros, contra os que predicaba o santo. O alfanxe que 

exhibe sobre a súa cabeza, que é arma máis propia dos gue

rreiros musulmáns, explícase nos reinos de España en similar 

paralelismo contra os herexes, xudaizantes e falsos cristiáns. 

Santa Catarina de Siena dixo que, co seu martirio, o corazón 

deste insigne defensor da fe seguiu a irradiar "luz nas tebras 

de numerosas herexías". 

O santo p,ode, por isto, vincularse ao camiño, o mesmo que ao 

ámbito dos mártires; pero no feíto da peregrinación, en puri

dade, non ·está relacionado, o que non impediu aos artistas 

representalo en ocasión coa indumentaria xacobea. Pedro 

Taboada tállaq suxeitando co brazo destre unha palma, atribu

to símbolo do martirio, que se lle engadiu por faltar a orixinal; 

quizais levase t res coroas, como a homónima que se encontra 

na igrexa de San Domingos en Ribadavia, obra de gran calida-

San Pedro de Verona 

Pedro Taboada, ca . 1670 

Madeira dourada e policromada 

93 x 38 x 23 cm; peana: 36 x 31 x 5 cm; 
palma: Slx 5 xl cm 

Ourense, igrexa parroquial de 
San Domingos 

de, que ten un canon máis.esvelto e cun mellor tratamento da vestimenta; se ben no iconográfi

co mantén as constantes, c;:aso de alfanxe na cabeza, con variantes como a mencionada e o libro 

aberto, que no exemplo que nos ocupa aparece pechado contra o seu costado en teatral pose. 

Apoia o peso do corpo na destra avanzando lixeiramente a perna oposta, xesto que provoca o 

único movemento da peza, nos monótonos pregamentos, dobrando o escapulario pola parte 

inferior. Viste o hábito branco da Orde de predicadores con manto e cugula negros. 

É un exemplo de piedade barroca contrarreformista expresada neste protomártir dos dominicos 

canon izado en 1253, que entregou a súa vida por defender a ortodoxia da fe cristiá. O santo 

dominico exemplifica ademais o poder de conversión do fundador da orde, que o converteu en 

Bolonia. Prior dos conventos de Astí, Piacenza e Como, foi predicador da Italia setentrional, 

Toscana, Romaña e Marca Anconitana . Comisionado polo papa lnocencio IV para Cremona, é 

407 
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inquisidor nas cidades e territorio de Milán. No convento dominico de Ourense recibiu culto for

mando parte do retablo a talla de santa Catarina de Siena, que tamén se encentra na sancristía, 

obra esta que presidiría a estrutura mobiliar litúrxica, como deixan ver as notables dimensións 

do seu canon, ademais das máis que evidentes similitudes en compositivas e do manexo da 

gubia, por non falar da mesma man pictórica, que a viste. É este aspecto, o da policromía, un 

elemento plástico a considerar de maneira especial, xa que se concentra no escapulario de 

ambos os santos para representar un simétrico xardín floral, na santa de Siena con aves e 

xoaniñas, no que non falta un púdico putto, decoración que se estende ás beiras do manto, 

sendo na de san Pedro un despregue circunscrito ao elemento central do hábito. A "Coccinella 
bipunctata", cos seus élitros vermellos, que non falta nos xardíns e adoita invernar nas casas 

- insecto moi útil á agricultura-, coas dúas aves afrontadas e o bufo sobre elas forman un panel 

alusivo ao coñecemento dende a natureza das cousas, parafraseando a Tito Lucrecio Caro. 

F.J.L.G. 

l.llOLIOGRAf.IA 

GONZALEZ GARCIA, M.A., GONZÁLEZ PAZ, J ., "Dos nuevas obras atribuibles al escultor Pedro Taboada en Orense·, Abrente, nº 13-14-15 
(1 986), pp.189-191 ; RtAu, L., lconografTo del .arte cristiano. lconografTo de los santos, 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp. 69-70. 
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San Xoán da Cruz 

Obradoiro de Castro Canseco, segunda 
metade do século XVIII 

Madeira policromada 

9;? x 50 x 53 cm 

O Perciro de Aguiar (Ourcnsc), lgrexa 
parroquial de Santa Maria de Mellas 

San Xoán da Cruz foi colaborador de santa Tareixa de Xesús na reforma da 

Orde carmelita, chegando a ser o seu confesor e director espiritual. Estamos 

a falar dun poeta místico " singular e magnífico", e un doutor da lgrexa . 

Móstrase vestindo o hábito carmelita, que aquí se amplía e engádeselle o 

anagrama correspondente. Foi canonizado en 1726 polo papa Benedito XIII. 

Sempre forma parella iconográfica con santa Tareixa, como sucede aquí na 

igrexa de Santa María de Melias nun altar colateral ao maior, no lado 

esquerdo. 

Os trazos esti listicos que caracterizan esta imaxe únena coa escola-obradoiro de Castro Canseco: 

CJctltudes declamatorias, anchos pregamentos nas vestimentas e sobre todo uns característicos 

colos en forma de "funil ancho e invertido pero moi resaltado" . 

J.H.V. 
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Santa Tareixa 

Obradoiro de Castro Canseco, segunda 
metade do século XVIII 

Santa Tareixa, doutora da lgrexa (proclamada como doutor honoris causa 

pola Universidad de Salamanca), foi a santa reformadora carmelita e 
Madeira policromada 

9:! x 50 x 53 cm 
escritora ascético-mística. Na provincia de Ourense e por parte da súa 

O Pcrelro de Aguiar (Ourense), igrexa 
parroquial de Santa Maria de Mellas 

clerecía, sempre se mostrou un interese grande na súa canonización . Baste 

sinalar o feito, totalmente documentado, de que o 4 de outubro de 161 O se 

presentou no Cabido da catedral de Ourense o señor prior dos Carmelitas 

Descalzos de Palencia solicitando esmolas para a "canonización da Madre 

Tarixa de Xesús" , para o que o Cabido lle entrega SO ducados. Santa Tareixa, 

invocada como alivio ás almas do purgatorio e contra as enfermidades cardíacas, é patroa dos 

ga lonelros (xa que as ca rm eli tas bordaban ornamentos eclesiásticos). Foi beatificada en 161 O 

e canonizada en 1622. 

Esta imaxe- ta lla que loce nun colateral do re tablo maior, á esquerdo, da igrexa parroquial de 

Santa María de Melias, portaba o seu atributo máis significativo: unha pluma de prata, que 

desapareceu. Como imaxe devocional, loce o hábito da súa orde co anagrama correspondente. 

t unha talla relevante polas súas calidades, destacando estilisticamente a actitude declamatoria 

manifestada pola expresión das súas mans a modo dunha linguaxe xestual, os anchos prega

mentos das súas vestiduras e o seu característico colo son tres calidades moi propias e 

significa tivas do estilo de Castro Canseco e o seu amplo obradoiro. 

J.H.V. 
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Documentación sobre a reliquia 

de santa Tareixa 

1803-1804 

15 fo l. : papel; castelán 

31,l x 22,5 cm 

Neste cartafol, integrado por sete cartas, todas elas sobre papel e cosidas 
en vertical con fío vermello, reúnese a documentación relativa á reliquia de 
santa Tareixa de Xesús existente na catedral de Santiago. 

Santiago de Compostela, Arqulvo da 
Catedral 

A primeira misiva é a que dirixe o pai xeneral dos Carmelitas descalzos, Freí 
Pedro de la Madre de Dios, comunicando ao deán e Cabido da igrexa com
postelá a doazón por parte dun particular dunha reliquia de santa Tareixa, 
consistente nunha moa, gardada nun pequeno relicario colgado do pescozo 

IG 640 

dunha fi guriña da santa realizada en prata; esta primeira comunicación dátase o 8 de agosto de 
1803 (Madrid) . A reliquia sería depositada no convento das Carmelitas Descalzas de Santiago, 
para ser trasladada solemnemente á basílica compostelá. 

Recibida esta carta, en 1 O de abril de 1804 (Santiago de Compostela) o Cabido compostelán 
solicita ao arcebispo de Don Rafael de Múzquiz Aldunate (1801-1821) a autenticación da reli
qu ia que se doara. O terceiro documento do cartafol é a resposta do prelado, en 16 de abril de 
1804 (Santiago de Compostela), na que di: "he venido en declarar su identidad, y dar el corres
pondiente permiso para que se exponga al culto", autorizando o traslado e colocación do relica
rio no modo que o Cabido estimase oportuno. 

Cósese tamén ao mazo a carta -datada xa en 8 de abril de 1804 (Santiago de Compostela)- na 
que se dá fe da visita do arcebispo ao convento das Carmelitas, onde se procedeu á apertura do 
cofre e á verificación da reliquia coas declaracións do Pai Xeneral dos Carmelitas, Frei Pedro, e 
do provincial da orde, Frei Antonio de la Soledad. Tales declaracións e certificacións integran 
tamén o conxunto documental, datadas en 21 de xaneiro de 1803 (Villa de Peñaranda de 
Bracamonte) a de Frei Antonio, e en 6 de agosto de 1803 (Madrid) a de Freí Pedro. Estas tres 
cartas presentan ao final, ademais das sinaturas, os seus correspondentes selos en papel sobre 
lacre do arcebispado de Santiago e da Orde carmelita, respectivamente. 

O cartafol complétase, por último, cunha carta da priora do convento compostelán das carmeli
tas, María Isabel del Santísimo, datada en 20 de abril de 1804 (Santiago de Compostela), na 
que se solicita permiso para expoñer a reliquia ante os fieis e realizar misa solemne para honrala, 
ao cal o Cabido responde dando o beneplácito. 

X.M .S. 
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Busto relicario de santa Constanza 

Reliquia, 1543/relicarios, ca . 1556 Este busto con arrinque dende os brazos está realizado cun gran verismo e 

calidade. Presenta a cabeza coroada cunha diadema de follas de loureiro Prata na súa cor e sobredourada; 
fundida, cicelada e gravada; madeira 
policromada 

de prata postiza cun medallón central copiando unha figura infantil cunha 

caveira na man, do repertorio mitolóxico. Tamén leva pendentes de prata 
45 x 49 x 28 cm 

lnscrlclón: CAPUT SANTE CONSTANCE 
VIRCINIS UNA DE DUODECIM MIL/UM 
VIRCINUM QUOD FRANCISCVS MANRl
QUE DE LARA EPS AURIEN DE LICENCIA 
PONTIFICIS E COLONIA TRAXIT ET SUE 
PRIME SPONSE l\VRIENSI ECCLESIE 
OONl\OIT /\NO MILESIMO 

postizos. Trátase da representación dunha muller nova e dá a sensación de 

que o anónimo escultor intentou de facer o retrato de alguén. Ten o cabelo 

longo e ondulado recollido cara atrás, e caen sobre os ombreiros algunhas 

guedellas. Aparece cun vestido vermello de manga curta abolonada e acoi

telada segundo a moda do momento. Sobre o busto de madeira sobreponse 

a modo de coiraza o vestido de prata, chatolado de flores e levando na 

fronte o escudo do bispo Francisco Manrique de Lara. Como bordos da 

camisa e vestido en letras de prata mostra a inscrición que copiamos e que 

recorda que o doador é o bispo don Francisco Manrique de Lara que trouxo 

QU/NC NT SIM 4 . 

Our n 1 Mu oo d Cotcdrnl 

a cabeza de santa Constanza dende Colonia con permiso do papa, e rega

loulla a súa primeira esposa á igrexa de Ourense, senda santa Constanza 

unha das once mil virxes compañeiras de santa Úrsula, relato fantástico que non obstante foi 

inspirador de tan importantes obras de arte e proporcionado reliquias a toda Europa. 

A viaxe a Colonia do bispo puido facelo con motivo da legacía que lle encomendou o emperador 

ante o rei de Francia en 1541 . 

Chama a atención a coidada técnica deste relicario na sabia mestura da madeira e a prata. Non 

ternos datos que nos permitan fixar o autor nin sequera procedencia, que dende logo non pare

ce ser galega. O feíto de que a inscrición faga referencia á "súa primeira esposa a igrexa de 

Ourense" significa que aínda que a reliquia lla regalou en 1543, o relicario será posterior á súa 

marcha de Ourense ao ser destinado en 1556 bispo de Salamanca. Pódese pensar por isto nun 

obradoiro castelán. 

Por se tratar dunha cabeza, é dicir, do que se denomina unha reliquia insigne, supuxo un don 

moi estimado naquel contexto, e por isto santa Constanza recibirá culto destacado, figurando a 

súa festa no calendario diocesano e a súa representación nun taboleiro do coro que poucos anos 

despois realizaba Juan de Angés. 

M .A.G.G. 
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Busto relicario de santo Abundio 

Principios do século XVII É un regalo de Don Lope Vázquez de Figueroa, natural de Vigo, cóengo, 

capelán maior da catedral de Sigüenza, quen en 1612 fai un importante 

legado á catedral de Tui. A reliquia vén do cemiterio de Lucine de Roma. 

Pra ta; repuxada e cicelada 

30 x 31 cm 

Pontevedra, Ca tedral de Tul É o máis simple e esquemático dos mencionados bustos relicario de prata 

da catedral. Presenta, en prata branca repuxada e cicelada, unha cabeza con 

escaso pelo. As angulosas caneas enmarcan uns grandes e inexpresivos 

ollas; a esquemática nariz e grandes orellas lémbranos o busto dun buda. O traxe decorado de 

ricos galóns con adornos de volutas presenta catro esmaltes enmarcando unha lámina co nome 

do santo: S. ABUNDIO MR, todo isto semellando un rico brocado. 

Poderi amos atri buirá mencionada dinastía de prateiros xudaizantes tudenses, os Matos. 

E.l.A. 

BIOLIOGRAFIA 

IGLESIAS ALMEtOA, E., Arte y artistas en la antigua Diocese de Tui, Tui, 1989, pp. 51-74; SAEZ GoNzALEZ, M., Las Plateros Gallegos y el 
Santo Oficio de lo Inquisición, 2002. pp. 226-50. 
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Relicario da suposta cabeza de santo Esteva 

Juan de Nápoles 

Valladolid, ca . 1597 

Prata sobredourada; fund ida, torneada 
clcelada, gravada e esmaltada; cabuchóns 
de esmalte (azul e negro) e cristal 

Esta edícula presenta planta cadrada coas caras acristaladas, marcos lisos 

con sinxelas expansións no centro das caras e decoración xeométrica grava

da, remate de peóns torneados nas esquinas. Sobre ela preséntase unha 

cúpula semiesférica gallada e rematada pola figura dun monxe (10,5 cm) 

con cugula, sostendo un libro na man esquerda e coa dereita en actitude de 

soster un báculo que perdeu . Representará ao abade ou monxe mártir de 

Cardeña de quen é a reliquia . Móstrase o hastil con sucesión de boceis, nó 

en xerra con espellos de esmalte e catro esteos a modo de asas, e colo cilín

drico con adorno de rosáceas. O pé circular con base cilíndrica de sección 

convexa leva catro orellas que son a prolongación dos resaltes rectangulares 

que o dividen en catro seccións, que se adornan con óvalo de esmalte e 

decoración de froitos e cintas chás. 

65 x 23 (d l~m . base); teca cuboidal: 
20 x 21 cm 

Sen marcas 

C lanova (Ourcnsc), lgrexa de 
San Ro cndo 

BIBLIOCRAFIA 

Aínda que non leva marcas nin inscrición, o estilo similar aos outros permi

ten atribuílo sen dificultade a Juan Nápoles nunha cronoloxía próxima aos comezos do século 

XVII. A figura rematada e a cúpula de gallada son os elementos máis singulares desta peza que 

está como as demais dentro dos esquemas clasicistas cortesáns. 

A reliquia que contén é a calota craniana de cor abrancazada, que pode corresponder a unha 

persoa adulta de máis de 70 anos. 

Nun anaco de papel colocado sobre o parietal esquerdo lese a inscrición "Cráneo Y cara de S. 
Esteban Abad y Mártir de San Pedro de Cardeña"; noutro papel perpendicular a este lese 

"Caveza de Sn. Esteva Abad y Mártir de Cardeña". Está escrito con letra distinta da primeira. 

Ambos son letreiros de identificación modernos e por suposto equivocados no sentido de atri

buír o cranio ao abade Esteva, cando o lóxico é que os monxes burgaleses á hora de dar unha 

reliqu ia dos seus mártires numerosos, non darían a principal, é dicir, a do abade que encabezaba 

a todos aqueles benaventurados. La Cueva na súa Celanova Ilustrada é máis exacto ao sinalar no 

seu inventario de reliquias "La Cabeza de uno de los doscientos mártires de San Pedro de 
Cardeña, en un gran relicario de plata dorada. Los monjes de Cardeña la dieron a Celanova". 
Estes mártires celebrados o 6 de agosto son os 200 que sufrirían martirio co seu abade Esteva, 

polos árabes, no seu mosteiro de Cardeña en Burgos no século IX ou X, e 

cuxo culto foi aprobado en 1613 e o seu oficio composto polo cardeal 

GONZÁLEZ GARCIA, M. A .. PEREIRA SOTO, M. A., "El 
re licario de la Iglesia Conventual del Monaste
rio de San Salvador de Celanova.", en Porto da 
Aíra, B (l 997), Ourense. 

Baronio. 

M.A.G.G. 
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Relicario de santa Xertrude 

Juan de Napoles 
Va lladolid, ca . 1597 

Este relicario supón unha variante máis dentro dos relicarios que Juan de 

Prata sobredourada, fund ida, torneada, 
clcelada, gravada e esmaltada 

Nápoles realiza para Celanova; se invariable e inconfundible é o estilo, a 
técnica segue a ser depurada. Neste caso trátase dun relicario manual ao 
que lle falta o lóxico remate en forma de cúpula semiesférica que lle pro
porcionaría máis carpo e elegancia . Consta de edícula cilíndrica acristalada 
dividida en seis caras por outras tantas pilast ras resaltas a modo de comple
xos estípites xónicos; cada unha delas remata sobre o entaboamento, deco
rado con labores vexetais gravados. Sobre este, e á altura das divisións, 
presenta uns pináculos en forma de pirámide. O friso está situado na parte 
inferior igualmente decorado coa mesma ornamentación fitomorfa e óvalos 
esmaltados, que se reiteran na base da teca. O hastil é cilíndrico moldurado, 

CabuchOns de esmalte azuis, verdes e 
crista l 

28 x 15 (dl~m . base); teca: 11 (dlam.) cm 

Marcas: Llamas de Valladolid e Jº 
bcna/vcnte e NA/ POLS (na parte 
Interior da base) 

C Innova (Ourcnse), lgrexa parroquial de 
San Ro ndo 

e o nó aovado con gallos esmaltados. Pé circular con dobre zona, a supe
rior, que se eleva nun corpo troncocónico cara ao hastil, con catro círculos e rectángulos. 
Resu lta unha peza elegante e orixinal. Os punzóns do artífice e do fiel contraste de Valladolid 
fan incuestionable a adscrición a Juan de Nápoles, senda coetánea e de estilo similar a outras 
pezas que este prateiro realizou para Celanova. 

Esta reliquia é un óso longo, con pátina de cor parda escura e fragmentado en ambos extremos, 
sentido obl icuo, cun instrumento de corte; é con toda probabilidade a epífise distal dun fémur. 

Afnda que nin o relicario nin ningunha cartela na reliquia fan constar a identidade, real ou 
suposta, do santo a quen pertence, eremos que se pode identificar coa que o pai La Cueva 
menciona como: NUna reliquia de Santa Gertrudis, hija del duque de Brabante en relicario curio
so de plata dorada". Xa que cadra coa breve descrición do relicario e co conxunto de reliquias e 
relicarios que menciona que son os que se encargaron a Juan de Nápoles. O estado de conser
vación é bo, non obstante, fáltalle unha cúpula que remataría o relicario. 

Haxiograficamente cabe sinalar que se trata de santa Xertrude de Nivelle (626-659), cuxa festa 
é o 17 de marzo. "En Nivel/e de Brabante. Sta. Gertrudis Virgen, la cual siendo de muy esclare
cido linaje despreció el mundo y pasando el curso entero de su vida en todo género de santas 
obras mereció tener por esposo a Cristo en el cielo. Era la hija menor del beato Pipino de 
Landen y de santa Ida y hermana de santa Begga. Al enviudar Ida levantó un monasterio en 
donde se encerró con su hija Gertrudis. A los 20 años era abadesa del monasterio fundado por 
su madre en Nivel/e y a los 30 entregó el cargo a su sobrina santa. Wilfetrudis". 

M.A.P.S. 
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Relicario de san Plácido 

Juan de Nápoles (?) 

Va ll adolid, século XVII 
O estado de conservación é regular. Os pés do relicario perdéronse e substi

tuíronse por outros de madeira na súa cor que se apartan do conxunto. 

Tamén perderon algún esmalte que ía sobreposto. Prata sobredourada; fund ida, torneada, 
9ravada, cicelada e esmaltada; cabuchóns 
d smalte (azul, verde, laranxa) e cristal; 
bas sobre alma de madel ra 

O estudio artístico deste relicario ofrece certas dúbidas. Se ben é certo que 

a reliquia estaba xa en Celanova a principios do século XVII tal como relata 

o Padre la Cueva: "La canilla de San Plácido mártir, discípulo de nuestro 
Padre San Benito es un hermoso relicario grande hecho en forma de capillo 
sobre cuatro columnas, todo de plata dorada. El señor Don Pedro de 

62 x 22 x 22 cm; teca: 32 x 16 

Sen marcas 

C lanovª (Ourcnse), lgrexa parroquia l de 
San Ro ndo Va/divieso, obispo de Orense, cuando fue arzobispo de Mesina trasladó Jos 

huesos de este gran mártir y tomó dos de ellos, uno dio al Monasterio de 
san MartTn de Santiago y otro a Celanova" . Polo tanto puido ser encargado 

a Juan de Nápoles, como outros coetáneos e como unha primeira visión do 

re licario podfa facer plausi ble. Non obstante, a descrición da peza antes comentada non se 

axusta sen6n en parte ao seu estilo, xa que non existen as columnas e a decoración, tanto de 

cabuchóns como de elementos vexetais; ademais é distinta, como se fose dun momento crono

lóxico máis avanzado. Puidese ser tamén que o relicario sexa de Juan de Nápoles por outras 

ca racteríst icas que fan aceptable esta atribución e que sufrira remodelación posterior nalgunhas 

das súas partes. 

Tal como hoxe o vemos, deixando aberta a dúbida da súa autoría e cronoloxía exacta, podemos 

dicir que, de todos modos, se data no século XVII e que se trata un relicario en forma de parale

pípedo de sinxelo marco que remata nunha vistosa cúpula con cabuchóns enmarcados portar

xetas elegantes con follas e motivos xeométricos que, á súa vez, remata nunha cruz latina cos 

brazos de sección diédrica e boliñas nos extremos, e esta aséntase sobre un pomo en forma de 

xerro con asas. A base, sustentada hoxe por patas de madeira, está formada por un corpo de 

cuarto de bocel con óvalos esmaltados no centro das caras e decoración similar á da cúpula. 

Esta reliquia está formada polo fragmento de terzo proximal do fémur esquerdo, de coloración 

parda. Falta, no extremo superior en rotura post mortem, a metade superior do trocánter maior 

e do colo anatómico. Cabe destacar unha liña áspera (zona de inserción muscular en cara poste

rior) poderosa. Apréciase así mesmo unha cavidade medular que ascende máis alá da metade do 

colo anatómico, é dicir, achégase á cabeza do propio óso. lsto indícanos o poder tratarse dun 

individuo que t iña ao falecer uns 50 anos aproximadamente. O extremo inferior está seccionado 

por un instrumento cortante e está encaixado nun esteo que sostén a reliquia en sentido verti

ca l. Este fragmento óseo mide aproximadamente 5 cm dende o cónd ilo ao trocánter menor, 16 

cm dende o trocánter menor ao extremo inferior; e ten un espesor de 3, 1 O cm medido no extre-
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mo do corte. Unha cartela de papel escrita con letra vermella e pegada ao óso identifica a reli

quia: "S. Plácido Mártir". O estado de conservación da reliquia é bo. 

Haxiograficamente trátase de san Prácido de Mesina, cara ao 550, celebrado o 5 de outubro e 

que segundo din as Notas Haxiográficas do Seminario Fontán-Sarmiento, que vimos citando: 

"Segundo o Martiroloxio Romano, o 5 de outubro en Mesina de Sicilia o triunfo dos santos 

Mártires Prácido, monxe dos discípulos de san Bieito abade e os seus irmáns Eutiquio e Vitorino 

e a irmá destes Flavia, virxe; así mesmo Donato, Fumato, Fausto e outros 30 monxes, todos os 

cales foron asasinados polo pirata Manuca. Este Prácido é acaso o que foi discípulo de san 

Bieito en Subiaco, do que nos fala san Gregario no libro 11 dos Diálogos. Era filio de Tértulo, 

senador romano. De nena foi ofrecido a Deus en Subiaco, baixo os coidados de san Bieito, que 

nunha ocasión salvouno milagrosamente de afogar. É de advertir non obstante que un san 

Prácido e outros mártires eran venerados en Sicilia, segundo consta no M .J. no século IV, e polo 

século XII empezáronse a confundir os dous en un só que é quen agora aparece no Martiroloxio 

Romano". 

M .A.P.S. 



Relicarios de ostensorio de man. A teca é un cilindro groso de cristal a 

modo de vaso invertido cuberta de cúpula rebaixada con adornos de círcu

los e follas, remata en cruz latina apeonada; a cuberta abraza a teca de cris

tal cunha secuencia de pestanas con liñas gravadas. A parte inferior repite o 

mesmo esquema, con gallos na base da que parten lateralmente dúas pal

mas con gonzo que aseguran o vaso e ao tempo forman o elemento deco

rativo máis sobresaínte, xa que á altura superior da teca se abren cara fóra 

curvándose levemente. Ademais de seren un elemento decorativo acertado, 

as palmas cumpren unha misión simbólica oportuna por tratarse de reliquias 

de mártires. O hastil moldurado con nó de xerro 

adorna a parte superior con gallos e a inferior 

con palmetas. O pé é circular con peaña cilíndri

ca adornada con óvalos e palmetas gravadas e 

elevación troncocónica lisa. Ao no presentar 

marcas nin referencias documentais, estes ele

gantes relicarios parécenos que poderían ser 

obra italiana e daquela habería que datalos en 

torno ao ano 1650. Polo menos esta tipoloxía 

abunda nos relicarios italianos e aínda que as 

reliquias destes mártires non teñen procedencia 

romana, senón presumiblemente cordobesa, 

pode pensarse tamén que sexan encarga a 

algún obradoiro cordobés. Insistimos que esta 

atribución romana deberá estudiarse máis a fon

do e cotexala con obras ta.mén dos ricos e afa

mados talleres cordobeses. Son xa relicarios 

barrocos, aínda que manteñen nalgúns elemen

tos solucións manieristas. De todas formas se 

fosen obra de obradoiros hispanos habería que 

retrasar a súa cronoloxía a fins do século XVII 

ou principios do XVIII. 

Destas reliquias, unha delas é un fragmento de 

óso esponxoso gue leva acaroada unha etiqueta 

de cor azul verdosa coas palabras "CANNA DES 

Relicarios de santa Natalia 

e san Venustio 

Roma (?), século XVII 

Prata sobredourada; fundida, torneada, 
relevada e cicelada 

24 x 8,3 (diám. base); teca: 7 cm 

Sen marcas 

Celanova (Ourense), igrexa parroquial de 
San Rosendo 

.. 
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VENUSTI. M". Non se identifica anatomicamente, pero a cartela coa palabra "Canna" refírese 

necesariamente a que este fragmento foi tomado dun óso longo que contén tecido esponxoso, 

feito que nos indica que poida tratarse dun fragmento dunha epífise (cabeza do óso). 

A outra reliquia é outro fragmento óseo que, dado o seu tamaño e morfoloxía, podería corres

ponder aos ósos metacarpianos, metatarsianos ou falanxes; mide uns 4 cm de lonxitude e está 

atada cun fío de cor amarela. O óso está fragmentado (post morten) e encóntrase coidadosa

mente pegado con cera (fragmentación accidental) . Está identificada cunha etiqueta de papel 

adherida no interior da ampola de vid ro na que se le "NATALIN'. A existencia desta reliquia 

motivou sen dúbida a iconografía da santa na lgrexa Conventual, concretamente no altar de 

san Rosendo, onde se representa a mártir nunha talla barroca de notable interese artístico. 

O estado de conservación das reliquias é aceptable. 

Aínda que hai un "Venusto", mártir en Roma, celebrado o 22 de maio, que forme parella o seu 

relicario co de santa Natalia invítanos a pensar que se trata do mártir cordobés do ano 301, que 

se celebra o 27 de xuño. Cordobesa é tamén santa Natalia, aínda que da época musulmá, con

cretamente foi martirizada o ano 852 por arde de Abderramán 11; celébrase a súa festa o 27 
de xLillo. 

M.A.P.S. 

BIBLIOGRAFIA 

GoNzALEZ GARCIA M.A., PEREIRA Soro, M.A., "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova·, Porta da 
aira , B (1997-1998), pp. 23-76. 
As noticias haxiogrMicas tomáronse das "Fichas HagiogrMicas· do lrmán Manuel Rodríguez que se encentran no Seminario de Haxio
graf1a Toponimia e Onomástica de Galicia no C.M.U. Xelmírez de Santiago de Compostela. 
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Relicario dos mártires de Cárdena e 

santo Afonso ermitán 

Século XVII 

Madelra cuberta de carei, ébano, 
apllc¡¡clóns de bronce 

O relicario do mosteiro de Celanova ás pezas de ourivería engadiu uns reli
carios de madeira dourada e outros dous moi interesantes xunto con un 
sagrario de madeira cuberta de carei con aplicacións de bronce. Presenta 

62 x 64 cm 

Cclanova (Ourensc), lgrcxa parroquial de 
San Rosendo 

planta rectangular, con caixa en forma de prisma, igualmente rectangular, 
acristalada nas súas caras sobre catro patas de garra de bronce sobre unha 
bóla de ébano. Rematan as esquinas catro peóns de bronce, aínda que fal-
tan algúns. A tapa de tronco piramidal de 45 cm de base por 26 cm de altu
ra está rematada por unha cruz de bronce. Son obras cultas das que non 
coñecemos paralelo na arte auriense. 

Sobre as reliquias que contén diremos que a base do relicario é unha almofada bordada en ouro 
con motivos fiarais, adornada na periferia con flores de tea de diversas cores. Atados con fío de 
cor marrón fJ mesma obsérvanse tres fragmentos óseos de cor agrisada, en mal estado de c~n
servación de difícil adscrición anatómica. Aprécianse así mesmo tres pequenos obxectos envoltos 
en papel e atados tamén con fío marrón que supoñemos conteñen outros tantos fragmentos 
óseos. 

Sobre o conxunto anterior, sostido nos extremos da almofada por dúas barras de bronce, apre
ciamos unha tibia de coloración abrancazada. Unha etiqueta no seu extremo medio identifícaa 
como: "Mártires de San Pedro de Cardeña" . Son polo tanto reliquias que teñen a mesma proce
dencia e identificación haxiográfica doutras xa comentadas. O número alto dos supostos márti
res xustificaba o intenso número de reliquias que se distribuíron ás casas irmás da arde, xa que 
non adoitan fal tar en case ningún relicario beneditino. 

Na parte superior apréciase outra urna de cristal con perfís arxénteos en forma de pirámide 
truncada, que está suspendida da base da cruz que remata o relicario. A través da mesma vense 
diversos restos óseos (fragmentos costais, unha cabeza femoral e outros fragmentos correspon
dentes a ósos longos). Consérvanse así mesmo dous saquiños de tea que supoñemos conteñen 
reliquias. Estas tamén están identificadas: "S. Alfonso Pedro hermitaño" . Tratarase de san Afonso 
Pérez, ermitán berciano do século VIII e cuxa festa é o 28 de febreiro . Segundo a tradición, foi 
primeiro monxe en san Pedro de Montes no Bierzo; pero, autorizado polo abade entregouse de 
cheo á vida de ermitán nunha das cavas chamadas do Silencio, ao carón do arroio deste nome, 
onde viviu 40 anos en rigorosísima penitencia e sen probar bocado de carne. Na cava que el 
habitara permaneceron durante moitos anos encerrados nunha arca de madeira os seus precio
sos restos e dalí foron trasladados con todos os honores litúrxicos a Santiago de Peñalba no 
século XVIII. Non falta quen opine que san Afonso non foi nunca monxe senón un anacoreta 



que se refuxiou con outros nas cavas do silencio antes que san Xenadio estabecese o cenobio 

en San Pedro de Montes, onde xa no século VII estivera san Froitoso. Inmediato á igrexa de 

Peñalba, está o mosteiro beneditino de San Pedro de Montes e será por este conduto polo que 

chegarán estas reliquias a Celanova. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., PEREJRA Sorn, M.A., "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova .· , Porta 
da Aira, 8 (1997), Ourense. 
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Relicario de san Clemente 

Manuel Araújo Costa 

A Coruña, 1826 

Prata 

Relicario de san Clemente, xa que nel se conserva o cúbito dese santo. 

Consta dun carpo piramidal lixeiramente truncado na súa parte superior 

56 x 13,5 (dl~m . base); base do 
trl~ n g u lo : 14 cm 

cuxa fin é servir de soporte ao cristal. Remátase cun círculo a modo de 

arandela unida ao carpo mediante un lazo e dúas palmas, símbolo de marti

rio. A parte inferior decórase cunha orla de rombos separados por círculos. 

O hastil componse dun colo que dá paso a un carpo troncocónico de perfil 

cóncavo, invertido prolonga o hastil, poñendo fin a este outra moldura 

similar, e ao nó cilíndrico, no medio de dúas fileiras perladas. Pequenos 

astrágalos perlados separan estas molduras. O pé é circular, formado por 

unha zona de perfil sinuoso e unha moldura convexa rematándose con 

Marcas: torre, J/NOIA y CTA (no bordo 
do pé) 

lnscrlclOn: ANNO MOCCCXXXVI (no pé) 

A Coru fla, da Colexla ta de Santa Maria do 
Campo, Mu co de Arte Sacra 

BIBLIOGAAFIA 

outra plana de bordo vert ical. 

Os punzóns son claros: a torre, símbolo da Coruña; o contraste é José de 

Noia, que realiza frecuentes encargas para a colexiata dende finais do XVIII, 

e que substitúe a Juan Antonio Piedra como contraste da cidade; e a marca CTA corresponde a 

Manuel Araújo Costa, prateiro familiar de José Antonio de Araújo. Para diferenciarse deste últi

mo escolleu o seu segundo apelido, que utilizará con só tres letras. 

Consérvanse os debuxos preparatorios e o proxecto da peza realizados polo seu autor, un deles 

a ta maño real, que seguiu fielmente para a súa realización. 

Estamos ante unha peza sen pretensións, seguidora dos modelos en boga do primeiro cuarto do 

XIX, cando se poñen de moda este tipo de nós. É tamén usual a decoración perlada e a orla a 

cuño. 

Encóntrase documentada a adquisición da peza nos Libros de Fábrica, conservándose tamén o 

recibo do prateiro, con data de 6 de marzo de 1826, polos que sabemos que tivo un custo de 

1.865 reais e t rinta e tres marabedís, e utilizáronse para a súa realización corenta e cinco onzas 

e trece adarmes de prata. O recibo dinos que foi o seu custo total 1.063 reais e 1 ~ marabedís. 

lsto indica que a diferenza, 800 reais, sería o custo da man de obra. 

A reliquia fara regalada polo arcebispo de Santiago, don Freí Rafael Vélez, tras a súa visita á 

colexiata o ano 1825. Pedía que se expuxese a públ ica veneración, para o que se encarga o reli-

cario, comisionando ao cóengo fabriqueiro, Sr. Aranda, para que presentara 

ao Cabido algúns deseños da urna . 

LOUlAO MARTINEZ, F.J., Lo orfebrería .. .• op. cit., 
pp. 253-25S; ldem, · Dibujos de platería coru
~esa·, Goyo, nº 221 (1991), pp. 286-288. 

X.L.M . 
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Proxecto do relicario de san Clemente 

Manuel Araújo Costa 

A Coruña, 1826 

Pa pel, tinta negra e cor amarela 

Estamos ante o proxecto definitivo do relicario de san Clemente a tamaño 

do que viramos tres esbozos no apartado "Esplendor para a veneración" 

desta publicación . 

61, 1 x 45,5 cm; marco: 40,3 x 55 cm 

CM ce de lnscrlclóns, slnatu ra ou data 

A CorLJi'\a, ArqLJlvo da Colexiata de Santa 
Maria do Campo 

O relicario consta dun carpo piramidal lixeiramente truncado na súa parte 

superior, servindo de soporte ao cristal. Remátase cun círculo moldurado 

unido ao carpo por dúas palmas e un lazo. A parte inferior deste carpo 

decórase cunha orla de rombos unidos por puntos. O hastil encóntrase for

mado por unha moldura cóncava que dá paso a un carpo troncóconico de 

perfi l cóncavo, e o nó cilíndrico, enmarcado por dúas fileiras perladas. Un novo carpo troncóco

nlco invert ido prolonga o hastil que finali za neutra moldura similar. Pequenos astrágalos perla

dos separan estas molduras. O pé é circular, composto por unha zona de perfil sinuoso, unha 

moldura convexa e ou tra plana de bordo vertical. 

O papel leva como marco de encadre unha liña moi fina . Ademais do debuxo da peza, plásmase 

tamén a planta do pé, circular, e a da caixa, triangular, cun soporte ovalado para a reliquia. 

Aínda que o au tor procurou dar unhas tonalidades máis ou menos claras segundo as partes, para 

diferencialas, o certo é que non se crea volume, pois estamos ante un proxecto moi plano, sen 

profundidade, a pesar do virtuosismo do artista á hora de debuxalo (con axuda de regra e com

pás) . Quizais o buscase conscientemente, xa que no remate da peza -o lazo coas palmas

apréciase volume, con zonas de claroscuro. 

A peza segue modelos destes anos in iciais do XIX, aínda que senpretensión. O artista non se 

mostra creativo tendo sempre en canta tipoloxías de séculas pasados nas que non chega a 

recrear unha peza interesante, pero polo menos o eixe é mostra do coñecemento dos modelos 

vixentes. 

F.X.L.M. 





" 8 

Auténtica da reliquia de san Gaudencio 

Roma; 1664, xullo, 16 Nesta auténtica corrobórase a veracidade das reliquias compostelás dos 
Pergamlño, latín 

38,6 x 53 cm. 
santos Gaudencio e Novella. Preséntase nun documento en pergamiño, co 

Santiago de Compostela, Arquivo da 
CMedral de Santiago 

texto nun carpo central de 30,8 x 35,3 cm enmarcado nunha grafila rectan

gular de ouro e decorado por unha orla de motivo floral policromada. O 

texto iníciase coas primeiras frases (intitulación) en letras de ouro, así como 
IG 640 algunhas palabras clave ao longo do texto -nomes dos santos-; destaca a 

primeira inicial, letra capital tamén en ouro con decoración vexetal. 

Vai asinado polo bispo de Sabina M[artius] episcopus Sabinensis, Cardenalis 
Ginettus, Vicarius . Como sucede en todas as auténticas expedidas na urbe, o que as firma é 

sempre o ca rdeal vicario do papa para a diocese de Roma. Na parte inferior, centrado, figura o 

selo do cardeal en papel sobre lacre. 

Esta auténtica form a parte dun cartafol no que, cosidos ao seu carón, se incorporan unha 

auténtica impresa en papel das reliquias de san Cándido mártir -dada en Roma a 17 de maio de 

1686 por Gaspar, ca rdeal titular de San Silvestre, ao arcebispo compostelán- e un expediente 

manuscri to e auto realizado por don Antonio Sánchez Boado, secretario de cámara do arcebispo 

don Sebastián Malbar y Pinto. Papel onde se certifica a veracidade das reliquias de san Vitoria 

- Santiago de Compostela, a 22 de outubro de 1789-, dando canta do proceso de verificación. 

No documento podemos ler a procedencia das reliquias de san Gaudencio -o mesmo que as de 

santa Novella-: "ex cemeteriis Urbis extractus", os cemiterios da Urbe, léase algunha das cata

cumbas de Roma . A reliquia á que se fai referencia é a gorxa de san Gaudencio, entregada ao 

cabido por don Juan Riquelme de la Barra, cóengo compostelán, no nome de Dona Mariana de 

Austria e o seu filio Carlos 11, que, ante a imposibilidade de peregrinar a Santiago o Ano Santo 

de 1666 realizan a doazón da mesma, xunto coa gorxa de santa Novella, ambas nun relicario 

cunha cruz no medio e "a los lados de la cruz dos divissiones redondas en que van cubiertas con 

christales" os restos sacros 1. 

Guerra Campos, ademais de transcribir a auténtica, recolle a súa presenza no Arquivo da 

Catedral nas notas persoais que se conservan no Fondo Guerra Campos do propio arquivo2, 

situándoa nun antigo cartafol 627. 

X.M.S. 

1 ACS, IG S99. fol. Sv". Libro nº 34 de Actas Capi
tulares. 

2 ACS, C 278, fo l. 8. 
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Busto relicario de santa Valeria 

1600 Santa Valeria de Limoges foi bautizada por san Marcial e morreu decapitada 
51 x 37 x 36 cm 

Castro Ca ldelas (Ourense), santuario da 
Nosa Sellara dos Remedios 

por negarse a contraer matrimonio co pagán duque de Teve. O culto ás súas 

reliquias foi promovido a partir do século X polos monxes de San Marcial de 

Limoges, abadía que contaba coas súas reliquias nun dos camiños de pere-

grinación xacobea -a vía Lemosina-, polo que a súa devoción, na ldade 

Media, está íntimamente ligada ao Camiño de Santiago. Unha parte das 

reliquias desta santa encóntranse en Lincoln (Inglaterra) e outra no mos-

tei ro francés de Chambon-sur-Voueize ((reuse). Durante os séculas XII e XIII os obradoiros de 

esmaltes de Limoges reproduciron en multitude de caixas-relicarios a escena da decapitación 

da santa . Unha destas apareceu recentemente na catedral de Ourense e data do primeiro 

cuarto do sécu lo XIII. 

O seu busto é moi similar a aquel no que se conservan os restos enviados a España polo mordo

mo maior dos arquiduques Alberte e a infanta dona Isabel Clara Euxenia, esposos e gobernado

res dos Paises Baixos dende 1 S99. 

Sobre o peito de santa Valeria ábrese o relicario propiamente dito, acompañado dunha orla de 

pergamiño na que se puede ler: "Santa Va/ería Virgen y Mártir''. Na peaña pódese lera seguinte 

inscrición: "Esta reliquia traxo de Roma, el duque de Sesa, quando vino de ser Embaxador del 
Rey de España". 

R.M.F.G. 

BIBLIOGRAFIA 

R~u. L .. lconogrofia de los san tos. lconogrofia del arte cristiano, tomo 2, vol. S. Barcelona, 1998, pp. 307-308; S1NGUL, F .. Castro Ca/
delas en la historia. Escultura y orfebrería sacros, Ribeira sacra do Sil. 2002, pp. 75 e ss. 
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Brazo relicario de santa Apolonia 

1600 

Madeira policromada 

50,S X 16X 14,S cm 

Castro Ca ldelas (Ourense), santuario da 
Nosa Scl'lora dos Remedios 

Unha vez máis, os arquiduques mostráronse fieis á memoria de Filipe 11 e ao 

seu empeño por acumular reliquias, favorecendo o envío a España de varios 

restos de mártires como este que nos ocupa. O culto a santa Apolonia de 

Alexandría, irmá de san Lourenzo, data de mediados do século 111. 

Esta peza responde á tipoloxía de relicario antropomorfo, no cal se repre

senta a parte do carpo á que pertence a reliquia . Trátase dun antebrazo de 

coidadas proporcións, modelado imitando o labor dunha obra de ourivería. 

A man aberta mostra uns dedos finos e longos, como único elemento dun carpo belo e idealiza

do. No medio do antebrazo ábrese o relicario propiamente dita, de forma rectangular. 

O conxunto aséntase sobre unha peaña sinxela na cal pode verse unha cartela de pergamiño co 

seg ulnte texto: "Esta reliquia saco de Alemania don Rodrigo Laso con favor de sus Altezas el 
Archiduque Alberto y Señora Infanta Doña Isabel" . 

R.M.F.G. 

BIBLIOGRAFÍA 

RIO!lu, L., lconografio de los santos. Iconografía del arte cristiana, tomo 2, vol. 3, Barcelona, 1997, pp. 134-136; S1NGUL, F., Castro Ca/
delas en lo historia. Escultura y orfebrería sacras. 2002, p. 79. 
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Brazo relicario de santa Inés 

1600 

Madeíra policromada 

50,5 x 16,5 x 15 cm 

O culto a santa Inés xerouse en Roma e de alí pasou por distintas zonas de 

Italia cara a Francia, Países baixos e Alemaña. O asento principal da devo

Castro Caldelas (Ourense), santuario 
da Nosa Se~ora dos Remedios 

ción a esta virxe e mártir era Colonia, lugar no cal críase conservar un dos 

seus brazos e un dos seus dedos. Este feito nada casual permitiu traer un 

anaco do seu brazo ata Castro Caldelas, en época dos arquiduques Alberto 

e dona Isabel. 

Este é un relicario de tipo antropomorfo. Trátase dun antebrazo de coidadas 

proporcións, modelado imitando o labor dunha obra de ourivería. A man aberta mostra uns 

dedos fin os e longos, como único elemento dun corpo belo e idealizado. No medio do antebra

zo abrese o relicario propiamente dito, de formato rectangular. 

O conxunto aséntase sobre unha pea ña sinxela na que se pode ver unha cartela de pergamiño 

co seguinte texto: "Esta reliquia saco de Alemania don Rodrigo Laso hermano del Conde de 
Arcos, Mayordomo mayor de los Sres. Archiduques Alberto e Infanta doña Isabel con favor que 
llevó de sus Altezas" . 

R.M.F.G. 

BIBLI OGRAFIA 

RtAu, L., lconografia de los santos. Iconografía del arte cristiano, t.2, v.7, Barcelona, 1997, pp. 111-112; S1NGUL, F., Castro Ca/delas en 
la his toria. Escultura y orfebrería sacras . 2002, p. 79. 
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Brazo relicario dun mártir 

da Lexión Tebana 

1600 

Madeira pollcromada 

48 x 17 x 13 cm 

A devoción aos mártires da Lexión Tebana estendeuse coa Passio Agaunem
sium martyrum (século V) e máis tarde, a partir da segunda metade do 

século XIII, a través da célebre Lenda Oourada, onde se relata como a 

Castro Caldelas (Ourense), santuario da 
Nasa Senara dos Remedios 

lexión enteira co seu xefe á cabeza foi executada por arde do emperador 

Maximiano. 

Esta peza responde á tipoloxía de relicario antropomorfo, no cal se repre

senta a parte do carpo á que pertence a reliquia . Trátase dun antebrazo de 

co idadas proporcións, modelado imitando o labor dunha obra de ourivería. A man aberta mostra 

uns dedos fi nos e longos, como único elemento dun carpo belo e idealizado. No medio do ante

brazo ábrese o reli ca rio, con forma oval. 

O conxunto aséntase sobre unha peaña sinxela na cal se pode ver unha cartela de pergamiño co 

segulnte texto : "Esta reliquia juntamente con dos cuerpos de estos Mártires que tiene Valladolid, 
se trajo de Alemania con Breve de su Santidad, y cartas de sus Altezas el Archiduque Alberto y 
lo Señora Infan ta doña Isabel". 

R.M.F.G. 

BIBLIOGRAFIA 

Rb\u, L., lconogrofia de los santos. lconogrofio del arte cristiano, t.2, v.4, Barcelona, 1997, pp. 381-385; SINGUL, F., Castro Ca/delas en 
lo his toria . Escultura y orfebrerfo sacros, 2002, p. 77. 
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Relicario de san Martiño Dumiense 

Séculos VI -XVII (?)/XVIII (?) O relicario contén parte do esqueleto de san Martinho de Dume, que foi 

Arqueta de madeira e cristal; relicario de sepultado na catedral de Dume nun mausoleo con epitafio da súa autoría . 

chumbo As reliquias foron escondidas polo ano 860 con ocasión da retirada do bispo 
75 x 107 x 67 cm 

Portugal, catedral de Braga 
Sabarico a Mondoñedo cunha reliquia. Despois da reconquista, esa catedral 

reedificouse antes de 1102, aínda que as reliquias só serían descubertas máis 

tarde, evitando así sufrir o " pío latrocinio". Colocado o túmulo sobre dúas 

columnas na capela maior, foron veneradas entre 1480-1520 polos reis Joáo 

11 e Manuel 1 e o seu filio Luís, en peregrinación a Santiago. 

Co pretexto de lograr unha mellar veneración, o arcebispo Manuel de Sousa intentou trasladalas 

á catedra l de Braga en 1545, pero, temendo unha grande oposición do pobo, escondeunas 

baixo o altar maior, perd éndose a memoria do seu paradoiro. 

Finalmente, o arcebispo Frei Agostinho de Jesús, despois de iniciar unha campaña de oracións 

entre os diocesa nos, conseguiu redescubrilas o 5 de febreiro de 1591 baixo o altar maior da 

lgrexa de Dume, nunha arca de mármore de dez palmos de longo con figuras en relevo dos 

apóstolos, da Santísima Trindade e dos catro evanxelistas, e na que as reliquias estiveron escon- · 

didas du rante máis de mil anos. Fixo que as recollesen nunha caixa forrada de rica seda. Ese 

mesmo día foron conducidas ao veciño convento franciscano de Montélios, mentres se lles pre

paraba na catedral a capela de Santa María Magdalena, no lateral do evanxeo e a seguir da de 

San Pedro de Rates. Foron trasladadas aquí con ocasión do segundo sínodo, reunido o 18 de 

outubro de 16061 . 

Este prelado abriu o túmulo dúas veces. A primeira no momento do descubrimento e traslado. A 

segunda en outubro de 1596 con ocasión dun encontro que mantivo con Filipe 11 en El Escorial 

en beneficio da igrexa de Braga; pensando que ao monarca lle ía agradar posuír unha reliquia, 

desprazouse a Montélios e, tras romper el mesmo o selo e abrir o túmulo, extraeu un óso do 

brazo. A continuación, o túmulo foi de novo pechado e selacio. 

O bispo Rodrigo de Maura Teles abriu o relicario en 1718 para dar unha reliquia á igrexa de 

Mondoñedo. Despois, querendo dar un lugar honroso ás reliquias da Sé Episcopal, antes de 

1723 fixo unha capela con ese obxectivo, colocando nela tamén a cabeza de san Martinho, 

introducida nun recipiente de prata nunha redoma cristalina. lsto obrigou a abrir de novo o 

relicario, manténdose o que procedía do século XVI-XVII ou facendo outro novo. 

1 No cuarto Informe ad sacro limina, do 8 de 
malo de 1603, f31ase do traslado para o 17 do 
seguinle mes de setembro. 

Por último, abriuse a caixa outra vez en 1770 para satisfacer un desexo xusto 

da colexiata da Cedofeita (Porto). 

F.N.S. 
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San Martiño de Tours 

Século XVIII 

Madei ra policromada 

11 S x 7S x SO cm 

San Martiño de Tours (Francia), o pat rón da diocese e a catedral de 

Ourense, aparece aquí representado como santo titular da parroquia de 

O Carballlño (Ourcnse), igrexa parroquial 
de San Mart lño de Sagra 

Sagra, na súa condición de bispo, sentado na súa cátedra, lucindo as súas 

insignias e vestiduras episcopais. lndubidablemente encontrámonos ante 

unha actitude declamatoria na que se alude á súa explicación das Divinas 

Letras (doutrina cristiá) como pastor que é e que coida do seu rabaño de 

ovellas, os fieis . 

Durante a ldade Media, a tumba de san Martiño de Tours foi principal centro de peregrinación e 

ta n frecuentada como a de San t iago en Galicia. A súa festa, que se celebra o 11 de novembro, é 
mol popular por esta r sinalando, aínda que de forma indirecta, o inicio do inverno, con activida

des propias que se deben reali zar este día e mes: proba do viña novo e matanza do parco. San 

Martiño é patrón dos soldados, sobre todo dos xinetes, pois o santo serviu na cabalería romana. 

Tamén é patrón dos xastres e dos mendigos porque repartiu a súa capa de soldado cun pobre. 

Represéntase iconograficamente a san Martiño de Tours de tres formas diferentes: como cabalei

ro, montado no seu cabalo e partindo a capa co pobre; como bispo, lucindo as vestiduras pro

pias e alfaias correspondentes a esta dignidade; e como curador-sanador. Aquí, na talla de 

Sagra, elíxese a súa representación como bispo, nunha talla de coidada execución que trata de 

poñer de manifesto aos fieis devotos as calidades deste santo taumaturgo. 

J.H.V. 
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San Martiño de Tours 

Juan de Angés. 1592 

Madeira policromada 

100 x 50 x 40 cm 

Catedral de Ourense 

Por testamento outorgado en 1588, Febos Rodríguez, cóengo cardeal da 

catedral de Ourense, deixaba disposta a fundación dunha capela na catedral 

baixo a advocación da virxe das Neves. Os seus cumpridores testamentarios 

acometeron a obra da súa construción 1 e execución do retablo, para o que 

se fixaron cédulas nos lugares acostumados. 

O 20 de xuño de 1592, Juan de Angés asina o contrato para facer o retablo 

que preside a capela por 650 ducados, segundo a traza que quedaba en poder dos albaceas2. En 

1595, o escul tor dá carta de pago da feitura do retablo, caixóns, portas da sancristía e outras 

causas feitas para a capela. 

O retablo constitúe unha magnífica mostra do manierismo postxuniano, combina esculturas en 

vulto redondo con escenas en relevo, e acusa a forte vinculación con outras obras executadas 

polo artista na ant iga diocese de León, previas á súa chegada a Ourense3. As tres historias en 

re levo do corpo principal narran o soño do patricio Xoán e a construción da basílica romana de 

Santa María a Maior no monte Esquilino polo papa Liberio, que deu lugar á advocación das 

Neves, facendo previamente Angés o seu deseño en barro pintado. Cumprindo as cláusulas do 

contrato, os ocas do segundo carpo están ocupados por imaxes en vulto de santa Mariña e san

ta Eulali a, e a fornela do át ico pola figura de san Martiño bispo, rematando como é habitual co 

Calvario. 

San Martiño de Tours está representado como bispo, en actitude de bendicir. A súa posición 

preeminente no retablo débese á súa condición de patrón da catedral e da diocese. Vai vestido 

coa indumentaria característica da súa dignidade episcopal : alba, capa e mitra sobre a súa cabe

za, sostendo na súa man esquerda o báculo como símbolo de autoridade. O rostro, de fortes 

t razos con pómulos resaltados, acusa o tratamento plástico das súas 

1 VtLA JATO, M' D .. "La construcción de la capilla 
de la.s Nieves de la catedral de Orense· , en En 
torno al orle auriense. Homenaje o D. Jos!! Gon

z(J/ez Poz, Ourense, 1990, pp. 95-103. 

faccións. A policromía que cobre a figura é espléndida, así como a do 

conxunto do retablo, servindo de modelo a outros moitos da diocese. Foi 

rematada a fi~ais de 1595, por 600 ducados, por Juan Martínez Español, 

pintor veciño da localidade palentina de Becerril de Campos, naque! tempo 

residente en Ourense, ao ofrecer a postura máis baixa ás condicións que a 

tal efecto dera o pintor Manuel Arnao Leitao. 

2 PEREZ CaSTANTI, P., Diccionario de artis tas que 

florecieron en Golicia durante los siglos XVI y 

XVII, Santiago de Compostela, 1930, p. 26. 

3 BARRIOCANAL LOPEZ, Y .. "Act ividad artís tica de 
Juan de Angés en la antigua diócesis de León, 
previa al desplazamiento con su taller a 
Ourense·, en Memoria Artis. Studio in rnernoriorn 
Mº Dolores Vi/a Jato, Santiago de Compostela, 
2003, pp. 201 -219. 

Y.B.L. 
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San Martiño cabaleiro 

Primeiras décadas do século XIX A catedral de Ourense conserva un bo número de imaxes do santo a quen 

debe a súa advocación, obras escultóricas e de pintura, nas que san Martiño 

aparece representado como bispo que foi da cidade de Tours durante o 

século IV, ou aquelas outras que o figuran como cabaleiro, caso do 

Óleo sobre lenzo 

165 x 11 0 cm 

Ca tedral de Ourense 

presente lenzo. 

A escena reproduce unha das pasaxes máis populares e representadas da 

súa vida, aquela na que senda aínda catecúmeno reparte a súa capa cun pobre, figura asimilada 

en ocasións a Xesüs; un tema de grande éxito durante a época barroca que fixo de san Martiño, 

o primeiro santo que non foi mártir, símbolo da caridade cristiá, cun valor claramente didáctico 

e programático . 

O santo, tocado con sombreiro de plumas, aparece montado sobre un cabalo branca, coa espada 

cl esenvaiñada, no momento no que se dispón a partir a súa capa pala metade co mendigo que 

pobremente vest ido e descalzo se sitúa ele pé á súa dereita. As figuras destacan pala súa monu

mentalidade, ao estar situadas nun plano moi próximo ao espectador, mentres serve de escena

rio unha paisaxe aberta que ocupa apenas o terzo inferior da composición e na que se advirten 

as liñas clunha cidade que supoñemos Amiens, por ser este o lugar onde sucedeu o episodio 

narrado. Complementan a escena as frondosas ramas dunha árbore situada á dereita e un · 

amplo ceo crepuscular. 

O descoñecido pintor que realizou esta obra demostra o seu interese pala captación de materias 

e detalles decorativos, mostrándose como artista habilidoso no que se fai 

1 FERNANDEZ Ú\Sll~EIRAS, E .. Un sig lo de pintura 

gallego (1750- 1850), Santiago de Compostela, 

1991. p. 828. 

recoñecible a tradición barroca, pero que adoece de claras limitacións na 

execución de diversos elementos como as mans, ou a perna esquerda do 

xinetel . 

B.L.R. 

81BLIOGRAFIA 

FERNANDEZ Ú\Sll~EIRAS, E .. Un siglo de pintura gallego (1 750- 1850), Santiago de Compostela, 1992, pp. 827-829. 
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Busto relicario de san Martiño de Tours 

Anónimo castelán, finais do século XVI En 1571 , Dona Magdalena de Ulloa Ctl 598), viúva do que fora home de 
Madeira policromada 

65 x 50 x 30 cm 

confianza do emperador Carlos, Don Luis Quijada, fundaba no seu señorío 

Vlllagarcla de Campos (Valladolid), igrexa 
colexlatíl ele San Luis Rey 

de Villagarcía de Campos a que sería casa matriz dos xesuítas casteláns. A 

colexiata de San Luis nacía como expresión da inmaculada relixiosidade de 

dona Magdalena e era o resultado do éxito que adquiría unha nova espiri -

BIDLIOGRAflA 

tualidade, promovida pola orde fundada polo español Ignacio de Loyola. 

A fidelidade do matrimonio Quijada á familia real, posta de manifesto na 

cria nza do filio na tural do emperador, don Xoán de Austria, permite comprender a proximidade 

de menta lidade co gusto imperante. Neste contexto, a recompilación de reliquias, fomentada 

pola Compañía, dentro do clima postrentino e en claro parangón co que sucedía na corte do rei 

lllpe 11, tera aquí o seu re fl exo. O impecable deseño clasicista da igrexa de San Luís responde a 

un modelo no que o ornato interior cumpre cunhas necesidades perfectamente estudadas. Os 

retablos colatera is, formulados como conxuntos relicarios presididos palas principais figuras da 

orde e rodeadas de re li ca rios, afianza n o valor dos restos sagrados e reforzan a súa presenza na 

imaxe colectiva dos fi eis. 

É no segundo carpo do retablo colateral da Epístola, dedicado a san Francisco Xabier, onde se 

conserva o busto relicario de san Martiño bispo. O mesmo có retablo xemelgo dedicado a santo 

Ignacio, ambos foron obra ensamblada en 1672 por Cristóbal Ruiz de Andino e policromada por 

Diego Fuentes, aínda que no traballo escultórico participen distintos artífices. O busto do santo 

bispo de Tours forma parella co que representa a san Marcos papa, pero é obra anterior á encarga 

do retablo . A reunión de reliquias por parte da fundadora e as noticias da recepción de obxectos 

sagrados obrigou á feitura de relicarios para albergar os restos que non chegasen dispostos nun 

digno depósito. Así, sabemos que a citada reliquia do pontífice san Marcos chegou enviada por 

don Juan de Austria de mans do propio san Pío V, coa graza de poder ser honrado como segundo 

patrón da colexiata con celebración solemne da súa festa, todo isto antes de 1578. 

Dos anos finais do século XVI é o busto de san Martiño, dentro da estética dun frío romanismo 

con gran fortuna no contorno de Valladolid ata a chegada de navidades con personalidade 

propia. A sinxela caracterización do prelado de Tours, en visión frontal e envarada, limítase ás 

vest iduras episcopais, a mitra e a imitación de algo parecido a un broche de capa pluvial que, 

superposto aos ornamentos, se transforma en teca. A peaña recta na que se anota o nome da 

figura erixida permite disipar calquera dúbida en canto a unha identifica

ción que non se detén no anecdótico, para reparar no esencial. 

PERE1 P1cON, C., VillogorcTo de Campos. Estudio 
hís tórico ortl tico, Valladolid, 1982, p. 96. M.A.M. 
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Brazo relicario de san Martiño de Tours 

Último terzo do século XVII 

Prata na súa cor e sobredourada; cice
lada, fund ida e gravada 

45x13 x 13 cm 

lnscrlclOn: DIGITVS /S. MARTINI / 
EPISCOP. / TVRON. P. C. A. V. 
(gravada na pcal'la vertical do pé) 

OL1rcns • Musco da Catedral 

Entre o importante conxunto de reliquias que se conservan na catedral 

ourensá non podían faltar, por suposto, aquelas representativas do seu san

to patrón, san Martiño. A intensa devoción que, sen dúbida, se prodigou ao 

santo e á presente reliquia ao longo dos anos motivou que fose utilizada 

para sucesivas consagracións da catedral, segundo recolle Sánchez Arteaga 1, 
do mesmo modo que é conducida en procesión nalgunhas festividades. 

Apóiase sobre catro patas de volutas, e formas vexetais con contaría de 

perlas que dan paso a un estreito filete liso, en cuxas frontes presenta a 

inscrición. O pedestal é de forma trapezoidal e vai decorado con motivos de 

esteos sobre un fondo mate punteado, mostrando no centro de cada unha das caras unha cabe

za alada de querubín sobreposta. 

Unha fina prancha cadrada, adornada por unha orla vexetal con lises nos ángulos e levemente 

refundida no centro, soporta o brazo- relicario. Corresponde este a un antebrazo dereito, dispos

to en vertica l, vestido de manga moi pregada que mostra sobre o pulso unha orla vexetal grava

da e un remate calado, a modo de puntilla. A man móstrase aberta, cos dedos estendidos e leva 

no centro da súa palma unha teca oval acristalada con cerco moldurado, que alberga a reliquia 

dunha falanxe dun dos dedos dunha man de san Martiño co seu correspondente rótulo en 

papel: "San Martín". 

Os interesantes efectos lumínicos que presenta a peza aparecen acentuados polo xogo de 

cor que se produce entre superficies brancas e douradas, o que nos fala da habilidade do 

seu artífice. 

Couselo Bauzas proporciónanos a noticia, que extrae do Libro de Fábrica da Catedral, de que 

esta peza foi dourada no ano 1758 polo prateiro ourensán Laxe2, autor doutras pezas que se 

conservan tamén no Museo Catedralicio de Ourense, entre as que resulta de grande interese a 

arqueta que garda a Saba de santa Eufemia, incluida así mesmo neste catálogo. 

1 5ANCHEZ ARTEAGA, M. e CID ROORIGUEZ, c .. Apun
tes histórico-ortfsticos de lo Catedral de Orense, 
Ourense, 1916, p. 112. 

2 • pagan a este platero S30 reales, en 1758, por 
limplar y dorar la mano de San Martln, repasar los 
candeleros y otras cosas de la Catedral de Orense·. 
CousElo 8ouzAs, J., Golicio artístico en el siglo XVIII 
y primer terrio del XIX, Santiago de Compostela, 
1932, p. 405. 

B.L.R. 
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Acta de consagración e colocación de 

reliquias nos altares da igrexa de 

San Lourenzo de Piñor 

San Lourenzo de Piñor, 1587 

Manuscrito sobre papel 

As reliquias usáronse por abriga para as aras dos altares, e na consagración 
das igrexas un dos ritos importantes está relacionado con elas. Adoitábase 
levantar unha acta que se colocaba coas reliquias no oco do altar e un tras
lado da mesma debíase arquivar para memoria dun acto moi destacado da 

historia dun templo. 

29 x 20 cm 

Ourense. Arqulvo Histórico Diocesano, 
rondo parroquial 6.7.2 

No libro de Fábrica da parroquia de San Lourenzo de Piñor, nas proximida
des da cidade de Ourense, quedou unha curiosa crónica da consagración 

daquel templo, dependente do Hospital Real de Santiago, o 26 de xullo de 1587, tras refacer da 

capela ma ior que se contratara en 1583. Actuou na cerimonia o daquela bispo auriense don 
Juan de San Clemente, que máis tarde había de ser un eficaz arcebispo de Compostela . 

Habla tres altares e os tres foron consagrados sinalándose as reliquias que se colocaron en cada 

un deles: 

"En el altar mayor puso las reliquias de San Lorenzo Mártir y de San Marcos evangelista y de 
los Santos Fausto y Januario y Marcial, mártires. En el altar de Nuestra Señora del Rosario de la 
parte del evangelio las reliquias de Jos Santos mártires Fausto y Janiario y Martial y de la Tierra 
Santa del Sepulcro de Nuestro Señor y de San Martín, obispo Turonense. En el altar de San 
Sebastián del Jada de la Epístola las reliquias de los Santos mártires Fausto, Januario y Marcial 
y de San Cosme y Damián y de San Benito Abad" 

Reliquias pertencentes aos santos mártires pouco coñecidos, e quizais provenientes das cata
cumbas romanas, e outras de santos con máis enraizamento devocional como son san Martiño 

de Tours ou san Bieito abade. 

A crónica da consagración escrita con clara caligrafía expresa con detalle as circunstancias 
daquela cerimonia, que cada ano se renovaría ao ser celebrado o aniversario da consagración o 

día de santa Ana. 

M.A.G.G. 
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Santa Eufemia 

Obradoiro de Castro Canseco, 1716-1718 

Madeira policromada 

No contrato de obra outorgado na cidade de Ourense o 7 de outubro de 

1716 entre don Andrés Árias de Canaval, abade de Santa María de 

130 cm Ermesende e o mestre de obras don Francisco de Castro Canseco, para facer 

Ca tedral de Ourense dous retablos colaterais ao retablo maior da Catedral de Ourense, nos que 

se habían de colocar as reliquias desta igrexa, non se cita a imaxe de santa 

Eufemia. Cando en 1718 o cóengo desta catedral don Antonio de Amoeiro 

y Sotelo contrata con Pedro Fernández de Carvallal, mestre na arte de pintar e dourar e veciño 

da cidade de Santiago, estes dous retablos, aclárase que pintará e dourará tamén os seus rele

vos, as ca tro imaxes destes retablos (unha delas é a de santa Eufemia obxecto desta ficha) e 

ademais os seus anxos e todo isto dourado e estufado con colores finasl . 

Por todo lsto, a fig ura de santa Eufemia e as tres restantes (santa Mariña, san Facundo e san 

Primitivo) son obra de obradoiro de Castro Canseco, obradoiro importante e perfectamente 

documentado, que o artista ten na cidade de Ourense. 

Santa Eufemia é patroa da catedral de Ourense en unión de san Martiño de Tours. A santa apa

rece presentada de pé, vestida á moda do século XVIII, con pendentes ecos seus tradicionais 

atributos: cruz e palma da victoria . Pero sobre todo isto, debemos destacar un elemento signifi

cativo : un anel, xoia que lace nun dedo da súa man dereita e en alusión ao descubrimento do 

seu carpo. 

O bispo de Ourense Frei Juan Muñoz de la Cueva, na súa obra Noticias Históricas de la Santa 

Iglesia Cathedral de Orense2, acláranolo cando sinala que en l 090 unha pastoriña de San 

Salvador de Manín ( actual concello de Lovios, provincia de Ourense) e nun lugar chamado 

Campelo, situado entre os ríos Limia e Caldo, veu que entre as herbas aparecía unha man que 

lucía un anel de ouro. A moza apoderouse del e ao intentar xustificar a súa procedencia ante 

seu pai, quedou muda. O pai acompañado pala súa filia, foron ao lugar preciso, colocaron de 

novo o anel no dedo da man e a pastora falou, ao tempo que unha voz procedente do ceo indi

cou que alí estaba o carpo de santa Eufemia. 

Se analizamos a obra escultórica de santa Eufemia e a comparamos estilisticamente con outras 

obras documentadas de Castro Canseco, observamos que nesta talla se 

manifesta indubidablemente o seu estilo persoal, pero tamén esta imaxe 
1 Arquivo Diocesano de Ourense. -Protocolo de ofrece algúns trazos de tosquidade moi propios do seu obradoiro. 
Antonio de Losada. Ano 1716. - Sinatura 160. 
ldem.-Ano 1718.- Sinatura 160 

2 Apartado Cuarto. Madrid, Na Imprenta Real. 
1726. 

J.H.V. 
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Placas da arca de santa Eufemia 

Ca . 1500 

Prata cicelada 

50 x 40 x 0,5 cm 

No ano 1615, o Cabido ourensán contrata co arquitecto Simón de Monas

terio a realización dun deambulatorio que substituiría as dúas ábsidas 

menores da cabeceira románica, sacrificando na obra a urna de santa 

Ourense, Museo da Catedral Eufemia situada nunha das capelas da ábsida. No século XVIII, ao comezo 

do deambulatorio polo lado sur, baixo un arco de medio punto practicado 

no peche da capela maior, o escultor Josel (Yzquierdo Perrín fala de Castro 

Canseco)2 constrúe un retablo para mantera memoria da santa, incrustando 

no frontal e en ambos os laterais tres placas de prata pertencentes á urna que cantiña as súas 

reliquias. 

O nome Eufemia, do grego euphemia "boa fama; bo presaxio"3, figura como titular de moitas e 

antlgas parroquias galegas. A santa, filia dun senador de Calcedonia, sufriu martirio baixo a per

secución do emperador Diocleciano (303-304). Apresada xunto con outros cristiáns, puido esca

par da morte pola súa condición de patricia, pero rexeitou tal privilexio, provocando as iras do 

xuTz Prisco. Suxeita a unha roda ardente, non apostatou da súas crenzas, e foi morta atravesada 

pola espada dun saión. Pola gran veneración de que gozaba en Galicia, confundiuse con outra 

benaventurada que, segundo a tradición, sufriu martirio en tempos de Ad ria no na serra que leva 

o seu nome, raiana con Portugal. O corpo foi descuberto no ano 1060 por un ha pastora que veu 

unha man que xurdía da terra lucindo un anel do que se apoderou, ficando muda. Devolta a 

alfaia, unha voz celestial confioulle que alí estaba soterrada a santa. O resto da haxiografía pre

senta paralelismos coa invención do Apóstolo Santiago: acudiron autoridades tanto galegas 

como portuguesas e colocaron o corpo nun carro tirado por bois que se dirixiu a Ourense, onde 

se erixiu unha capela na súa honra, situada nas inmediacións do casaría. Máis tarde, os seus res

tos foron trasladados á catedral. Antigas lendas sosteñen que "galega foi santa Eufemia, que en 

chan galega viviu e en chan galega morreu". O seu culto está vinculado a ritos de fecundidade 

As tres placas, de prata repuxada e filigrana, representan dúas escenas do martirio da santa e o 

1 HERVELLA VAzQUEZ, J., "El deambulatorio y los 
altares del crucera·. en GARCIA IGLESIAS, X.M. 
(coord), La catedral de Ourense, A Laracha (A 
Coruña). 1993, p. 288. 
2 YZQUIEROO P ERRIN, R .. "La orfebrerla", en Gali
cia. Arte medieval //, XI, A Coruña, 1996, pp. 
481-482. 

3 Diccionario dos names galegas, A Coruña, 
1992, pp. 255-256. 

descubrimento dos seus restos. Na primeira, situada no frontal do altar, a 

santa atada na roda do tormento en actitude orante, ocupa o centro da 

escena . Á esquerda, sentado en trono, aparece o xuíz portando o cetro de 

autoridade e conversando con outro personaxe que permanece en pé. 

Ambos miran fixamente a doncela. No lado dereito, en primeiro plano, un 

saión armado, de menor tamaño có resto das figuras, fai virar a roda cun 

aparato mentres outros dous, tamén armados e con casco, contemplan a 

escena divertidos. Xunto á santa, obsérvase o anxo que a asiste. 
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A coincidencia de sufriren tormento na roda, atributo de santa Catarina, ocasionou algúns pro

blemas de interpretación iconográfica. 

No lateral dereito do altar sitúase a segunda placa que recolle o momento da morte. De novo o 

centro é ocupado pola santa que vira a cabeza cara á súa esquerda onde un saión lle crava a 

espada. Á dereita, os mesmos personaxes do cadro anterior postas en pé observan o desenlace. 

O xuíz apoia no peito a man dereita da santa que semella morta, pois permanece paralizada tras 

o intento de violación. 

A terceira placa corresponde ao achado dos restos. No centro, o sarcófago apoiado en columnas 

entortas aparece custodiado pola pastora ca anel e seu pai; en primeiro plano as ovellas pacen 

na herba, ao fondo apréciase unha paisaxe con árbores. 

A resolución das tres placas é similar: a santa, viva ou exánime, preside a escena enmarcada polo 

resto dos personaxes, permitindo unha adecuada lectura do episodio que se narra, nun esquema 

similar ao dos sepulcros paleocristiáns. Pero non acaban aquí as similitudes: o sepulcro da ter

ce ira placa, cuberto con escamas, ten unha clara relación cos de Rávena, mentres que a disposi

ción das ovellas en primeiro plano recorda os mosaicos da ábsida de santo Apolinar in Classe. 

ATnda que se trata de ourivería executada no século XVI (Sánchez Arteaga apunta a data de 

1 505) ~, os artifices quizais buscaran referencias na antigüidade, intentando un ha aproximación á 

época da vida de santa Eufemia. 

As placas forman parte dunha longa tradición de frontais de altares traballados en prata labrada, 

non podemos esquecer que o arcebispo Xelmírez crea unha escala de ourives, que van recibir 

diversas influenzas dado o constante trasego de mercadorías que circulaban por Compostela. 

Importantísima foi a escala de prateiros composteláns entre 1470 e 1506 inspirada polas escalas 

flamengas e alemás debido ao cambio de orientación política operado polos Reís Católicos. 

As vestimentas que locen os personaxes (saias curtas con pregamentos, toucados), recordan a 

estética das escalas do Norte. Tales influencias íanse estenderse por toda a xeografía galega . 

4 Recollido en YZQUIEROO PERRIN, R., "La orfebre
ría", op. cit., p. 482. 
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Santa Mariña 

Obradoiro de Castro Canseco: Gregorio 
Álvarez de Araújo (?) 

Represéntase a santa Mariña, a santa considerada ourensá e cuxas cinzas se 

custodian nun panteón no interior da igrexa de Santa Mariña de Augas 

Santas (Allariz. Ourense) . Freí Juan Muñoz de la Cueva, na súa obra 

Noticias Históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense7, fai a Mariña 

veciña do lugar ourensán de Piñeira de Arcos na Limia no século 11 da nasa 

Segundo terzo do século XVIII 

Madel ííl policromada 

Toén (Ourensc), lgrexa parroquial de San 
Mamedc de Puga 

era. O prefecto romano, o pagán Olibrio, que en 138 pasou polo lugar de 

Sandías na Limia, admirou e namorouse da fermosura desta pastora cristiá 

e, ao ser rexeitado nas súas pretensións, decidiu levala ao seu palacio preto 

das casas de Armeá contiguas a Augas Santas ( Allariz) . Alí foi Mariña aflixida con diversos tor

mentos para que abxurase da súa fe e da súa castidade. Fáiselle sufrir diversos martirios e entre 

eles, encon t r~ ndose Mariña nun calabozo e no medio da noite, aparecéuselle o demo en forma 

de dragón para tentala, pero Mariña facendo o sinal da cruz fíxoo fuxir. Como se mantén fiel á 

súa fe cristi~ e non fai caso das proposicións deshonestas de Olibrio, este desesperado manda 

decapi ta la. A súa cabeza ao caer ao chan rebota dúas veces e en cada lugar da caída xorde unha 

fon te. 

Oeste resumido capítulo alusivo á súa vida e narrado polo bispo de Ourense Muñoz de la Cueva, 

extraemos a súa iconografía, que aparece claramente reflectida nesta imaxe-talla conservada na 

igrexa de San Mamede de Puga: cruz ao pescozo, en alusión á súa profesión de fe católica-cris

tiá. Porta a santa na súa man dereita a palma da vitoria propia dos mártires e alusiva ao seu 

triunfo sobre o mal. Ao carón da imaxe está a do dragón infernal, o seu atributo máis caracterís

tico e significativo, que alude como xa se viu ao seu triunfo sobre o maligno. Finalmente as tres 

coroas que lace a talla aluden a aquel episodio do seu martirio no que decapitada, a súa cabeza 

cae ao chan, rebota dúas veces e xorden tres fontes cristalinas nos lugares da caída e rebotes2. 

Esta talla é unha imaxe tradicional de devoción, facilmente recoñecible aos fieis polos seus atri

butos. Artisticamente, a talla foi traballada palas gubias dun bo mestre, un oficial importante de 

Castro Canseco. 

1 Apartado Libro Tercelro.- Madrid, na Imprenta 
Teal. 1726 

2 GIL AlRIO, c .. Contrabando de Santos, Santiago 
de Com postela . (Analiza este clérigo, critica
mente a lenda da vida de santa Mariña e os seus 
restos conservados en Augas Santas). 

J.H.V. 
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Santa Mariña 

Obradoiro de Castro Canseco, 1716-171 B Nesta talla hai que resaltar os mesmos aspectos docurnentais que xa se 

sinalaron en alusión á talla de santa Eufernia . O 7 de outubro de 1716, don 

Andrés Arias de Ca naval, abade de Santa María de Errnesende, contrata co 

rnestre de obras Francisco de Castro Canseco dous retablos colaterais ao 

rnaior con destino á catedral de Ourense. Non se cita no documento con

tractual a talla de santa Mariña. En 1718 o cóengo da catedral de Ourense, 

don Antonio de Arnoeiro Sotelo, contrata con Pedro Fernández de Carvallal, 

Madeira policromada 

160 x 60 x 55 cm 

Cal dral de Ourensc 

rnest re de pintar e dourar e veciño da cidade de Santiago, o que pinte e doure estes dous reta

blos co latera is e aderna is as catro irnaxes que neles hai, unha delas é a de santa Mariña 1. 

De Sa nta Mariña, a ourensá, escribe o bispo de Ourense Frei Juan Muñoz de la Cueva na súa 

obra Noticias Históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense2, indicando que se conservan os 

restos e cinzas desta santa na igrexa de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz . Ourense), nun 

sepulcro pétreo con irnaxes, situado no interior deste ternplo3. 

A santa, representada corno unha dama aristocrática, colle coa súa man esquerda a espada, un 

dos atribu tos do seu martirio. Nos pregarnentos do seu vestido e sobre todo no seu típico e 

característ ico colo en forma de "funil ancho e invertido e rnoi resaltado", descubrirnos as 

receitas estilís ticas de Castro Canseco, se ben uns determinados aspectos de pouca destreza 

que se rnanifestan na labra desta talla, obríganos a atribuírlla a un amplo obradoiro deste 

fa moso escultor con obra rnoi abundante na provincia de Ourense. 

J.H.V. 

1 Arquivo Diocesano de Ourense, Protocolo de 
Antonio de Losada, ano 1716, sinatura 160. 

ldem.- Ano 1718.- Sinatura 160. 

2 Apartado Terceiro.- Madrid, na Imprenta Real. 
1726. 

3 FARIÑA BUSTO, F. , Santa Mariña de Augas San
tas. A Coruna. 2002. 
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Relica rio dos santos 

Facundo e Primitivo 

Manuel Armesto 
Celanova, 1778 

Plata; fundida, cicelada e gravada 

26 x 11 x 11 cm; teca 5,30 x 5 cm 

Sen marcas 

O relicario é igual ao que punzou o prateiro celanovés Manuel Armesto, 

cunha reliquia de san Rosendo, en 1779; mantén a mesma calidade, tipolo

xía e medidas, polo que é coherente deducir que se trata dun mesmo 

encargo e obra do mesmo prateiro, realizado este un ano antes, en 1778. 

lnscrlclOn: "Rellqº de los Stas Marti res 
Facundo o Primitivo /Ano de 1778" 

C lanova (Ourense), lgrexa parroquial de 
San Roscndo 

A reliquia que conserva é un fragmento dun óso longo (4 x 2 cm) que vai 

engastado en dúas pezas metálicas de cor dourada; parece o terzo medio 

do cúbito, radio ou peroné. Os restos supostos destes mártires encóntranse 

na catedral de Ourense, aínda que son tamén titulares e alí había reliquias 

do mosteiro beneditino de Sahagún. Pensamos que a reliquia procede de 

Ourense pola proximidade e as boas relacións de Celanova co Cabido 

auriense. A inscrición sinala cun "ou" disxuntivamente a identificación da 

reliquia, xa que ao estar os carpos de ambos xuntos no relicario catedralicio, sería difícil declarar 

a exactltude da pertenza, aínda que as reliquias destes mártires romanos, supostamente fillos do 

centurión leonés san Marcelo, non admiten unha crítica rigorosa. Na parte posterior dentro da 

teca, unha inscrición manuscrita que a circunda insiste na identificación do óso. Tamén é proba

ble que a presenza desta reliquia condicionase a encarga de dúas imaxes barrocas de ambos os 

mártires, que se veneran nas rúas laterais do retablo de san Rosendo. Hai que poñer de relevo 

que o culto a estes santos se aviva no século XVIII, tras os empeños haxiográficos do bispo Juan 

Muñoz de la Cueva (1717-1728) en difundir as súas biografías; neste contexto, tal como sinala 

a cronoloxía do relicario e das tallas citadas, debemos situar a presenza destas reliquias en 

Celanova e o seu culto no mosteiro. 

M.A.G.G. 
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Recoñecemento das santas reliquias 

da catedral de Ourense 

Ourense; 1903, se tembro, 25 

Manuscrito sobre papel 

As actas capitulares son unha fonte importantísima 

para coñecer todo canto na catedral sucede. Para o 

asunto das reliquias é moi interesante o recoñecemento 

que se fixo das urnas, que na capela maior contiñan os 

carpos de santa Eufemia e dos mártires Facundo e 

Primitivo, o 25 de setembro de 1903 ás cinco da tarde, 

34 x 23 x 6 cm 

Catcdml de Ourense (Ourense) 
Arqulvo Capitular. Actas Capitulares, 
Tomo de 1901 a 1912 

en presenza do bispo don Pascual Carrascosa y 
Ga baldón e do Cabido, e cuxa acta de recoñecemento redactou o culto 

cóengo e vicario xe ral da diocese don Juan Bautista Casas. 

Con clara e coiclada letra e con minuciosa reprodución de detalles asentou-

no li bro de Aaas Capitulares daquela en curso. 

Pr viamente, rec6 11 ense cronoloxicamente ordenados moitos datos sobre as 

re liquias da catedra l e a construción dos altares relicarios por Castro 

Canseco en 1717. 

Datos que compoñen unha verdadeira historia do culto ás reliquias con 

informacións interesantes para poder datar algúns relicarios. 

Hai que sinalar que no recoñecemento das arquetas significase que unha 

delas "contén moitas caixiñas enteiras unhas e rotas outras, de madeira, de 

óso, de metal esmaltado, etc de diversas formas, nas que aínda hai reli

quias, papeliños, anaquiños de teas, bolsiñas de seda, etc.". Non lle de ron 

moita importancia e volvéronas clausurar sen se dar canta do altísimo valor 

destas " caixiñas", obra de Limoges ou árabes dos séculas XII-XIV, que tive

mos a fortuna de encontrar no ano 1998, compoñendo un verdadeiro 

tesauro vinculado coas reliquias da catedral auriense, exhibíndose dende 

daquela no Museo da Catedral. 

A transcrición das auténticas que se encontraron nas bolsas que contiñan os 

ésos supostos de santa Eufemia, san Facundo e Primitivo, así como outras 

novas aumenta o valor documental da acta que comentamos. 

M.A.G.G. 
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Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense 

Juan Muñoz de la Cueva (0. SS. T.), 

bispo de Ourense (1660-1728) 
O bispo de Ourense, Juan Muñoz de la Cueva, edita estas noticias históricas 

reunindo distintos escritos cunha clara intención moralizadora e instrutiva, 

destinada inicialmente aos sacerdotes da súa diocese. Así, ao final, inclúe Madrid. Na Imprenta Rea l, por Joseph 
Rodríguez de Escobar 

unha extensa carta pastoral de Diego de Astorga y Céspedes, arcebispo de 
1727 

Libro Impreso. Encadernación en 
pcrgamlr'lo 

Toledo, sobre a perfección de vida que deben seguir e gardar. 

A visita eclesiástica do bispado de Ourense do ano 1718 forxa en Muñoz de 

la Cueva un certo interese arqueolóxico e a idea de escribir sobre santa 21,2 x 1 S x 2,9 cm 

Vigo (Pontevedra), Fundación Penzol 

27/ 53 

Mariña e as vidas e martirios de santa Eumelia ou Eufemia, e de san Facundo 

e san Primitivo, todos mártires diocesanos. 

Nº lnv. Mílíc. 13. '199 Está divid ido en seis libros e proporciona valiosos datos sobre a catedral ou

rensá, pois foi protagonista de moitos dos acontecementos que relata, como o 

recoñecemento dos carpos santos e a terceira consagración do seu altar maior. 

No primei ro libro dá canta das orixes da cidade, da provincia e o seu territo-

rio e da catedra l. lnclúe todos os santos e personaxes que están sepultados nas súas parroquias 

e mosteiros. No segundo trata das orixes e do primeiro bispo da diocese auriense, tema que 

retoma no sexto libro, que se completa cun episcopoloxio. 

Os libros terceiro, cuarto e quinto son cartas pastarais, todas elas dadas en Augas Santas: empe

za coa de santa Mariña de 1619, que termina co sermón que predicou o 18 de xullo de 1720 

nesa parroquia, no cal aconsella sobre como se debe facer a romaría e critica no que se adoita

ban converter estas festas. A segunda, dedicada a santa Eufemia, é de 1720 e a terceira, de 

1721 , trata dos santos mártires Facundo e Primitivo. 

Son de grande interese por todos os detalles que ofrecen da vida e martirio dos santos locais, os 

milagres que obraron, os autores dos que se valeu para relatar estas "Flores da súa diocese" 

como as titula Cristóbal Dámaso na licenza de impresión. Merecen toda a súa atención as reli

quias, que trata con moito detalle: a súa colocación, a veneración e o uso que se lles daba, os 

seus efectos taumatúrxicos. 

Pero ante todo trátase dunha exhortación á veneración dos santos que empeza pola imitación 

dos seus costumes e a súa vida: recorre á de santa Eufemia para que os país críen aos seus filias 

na fe cristiá e na caridade, e xa de paso critica a lectura textual da Biblia, a misa en lingua vul

gar: UHo! que lo letra o muchos moto, y el espiritu a todos vivifico; y siempre son pocos los que 

tienen norizes poro respirar, y discernir el buen olor del espiritu", terminando cunha reivindica

ción do tribunal da Santa Inquisición. 

A.O.A. 
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España sagrada. Theatro geographico-historico 

de la Iglesia de España, tomo XVII, de la santa iglesia 

de Ourense en su estado antiguo y presente 

Enrique Flórez de Setién Huidobro 
(O.S.A.) (1702-1773) 

A España sagrada do agostiño Enrique 

Flórez, como o resto das súas numerosas 
publicacións, representa o paso dunha 
exposición erudita de feitos históricos á 
moderna historiografía. Valéndose das 

Madrid. Na oficina de Antonio Marín 

1763 

Libro Impreso. Encadernaclón en pel con 
nervios e lombo 

obras dos seus antecesores, de enquisas e 
2U X 15,3 X 3 cm 

Our nsc, i\rqulvo da Catedral 

Ollm: and. 4° /calx. 3º 

consultas aos distintos bispados e da súa 
propia investigación nos arquivos, quére

nos proporcionar coñecementos seguros e 

fiables. 

O tomo XVII está dedicado ao bispado de 
Ourense, diríxese ao Cabido da catedral 

para recadar información, e respóndelle o cóengo cardeal 
Francisco Álvarez Guntín. Elabora un detallado episcopoloxio 
baseado nos anteriores de Gil González Dávila, Gregario Argaiz 

e Juan Muñoz de la Cueva, dende os tempos dos suevos ata 
Agustín de Eura, que falece en 1763, achega todos os datos 
recompilados das historias, actas de concilios, documentos 
pontificios, etc., precisando os nomes correctos dos bispos e 

descartando aqueles que foron inventados ou interpolados 
doutras dioceses. 

A.O.A. 
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Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y 

Catedrales de los Reynos de las dos Castillas, vidas de 

sus arzobispos, y obispos, y cosas memorables de sus sedes 

Gil Gonzá lez Dávila (l 578-1658) O historiador Gil González Dávila, arqui

veiro da catedral de Salamanca dende 

1605, nomeado por Filipe 111 cronista dos 

reinos de Castela en 1617, e por Filipe IV, 

Madrid. Por Diego Diaz de la Carrera 

1650 

Libro Impreso. Encadernaclón en 
pergamino en 1643, cronista das Indias, escribiu ao 
29 x 24 x 4 cm 

Our n , Bib lioteca do Seminario Malar 

O pó lto. S cclón Galega (sen sin.) 

longo da súa vida numerosas obras nas 

que trata fundamentalmente a historia 

eclesiástica de España . 

O Teatro eclesióstico de las Iglesias 
Metropolitanas y Catedrales de Jos Reynos 
de las dos Castillas ... compense de catro 

tomos, un dos cales, inédito, está conservado na Real 

Academia de la Historia e corresponde co Teatro eclesiástico 
de Ja Iglesia de /ria. 

No tomo terceiro dáse canta dos teatros ou historia eclesiásti

ca de Oviedo, Lugo, Salamanca, Ourense, Mondoñedo e Tui. O 

esquema seguido é similar en todos eles: unha descrición da 

cidade na que se asenta a catedral, a súa forma de goberno, 

os arciprestados, parroquias, ermidas e conventos que alberga, 

os ríos que a bañan . Continúa cos carpos santos e reliquias, 

para finalizar coas orixes das distintas sés e un detallado epis

copoloxio de cada unha delas. 

En Lugo detense coa muralla e citanos a Ambrosio de Morales, 

cuxa viaxe santa consultou en El Escorial e ao licenciado 

Malina. Snálanos que na catedral está o carpo de "San Froylan 
Obispo, y vna Reliquia notable del Aposto/ San Bartolome" e, 
máis ad iante canta como o conde don Gonzalo e a condesa 

Dona Tareixa fundaron o "Conuento de San Loren<;o de 
Carguero de la Orden de San Benito" e o bispo de Lugo e san 

Rosendo de lria consagraron os altares e dispuxeron as reli

quias de san Lourenzo, santo Hipólito, san Paio, san Vicente, 

san Xulián, san Bieito e san Martiño bispo. 

, 
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En Ourense copia literalmente a gra

ciosa descrición das Burgas que se le 

na viaxe de Ambrosio de Morales e 

detense especialmente na catedral, as 

súas capelas e os prebendados que a 

asisten. Ao respecto dos carpos 

santos, refire os tres da catedral, 

santa Eufemia e os santos Facundo e 

Primitivo, en Augas Santas, santa 

Mariña, en Celanova "a maior parte 

do carpo de san Torcuato (. .. ) san 

Rosendo, e san. Franquila" e no 

arcediagado de Castela "san Vintila 

Ermitán en santa Maria de Pugino". 

Cita tamén os santos sepultados en 

mosteiros ourensáns: os nove bispos 

santos de Santo Esteva de Ribas de Sil 

e os referidos de San Salvador de 

Cela nova. 

En Mondoñedo menciona unha reliquia insigne de san Rosendo, o seu bispo: "en el año de 
7 607 se trasladó su Cuerpo donde ay está, y se dieron Reliquias a las Santas Iglesias de 
Santiago y Orense, y el año 1613 a la de Mondoñedo", e as tres cabezas das once mil virxes 

que trouxo de Alemaña o bispo franciscano Pedro Maldonado. Tamén "en el Couento de S. 

Salvador de Lorem;ana el Cuerpo del santo Conde D. Gutierre Osario, el cuerpo de San Gonr;alo, 
Obispo de Mondoñedo que esta en la que antiguamente fue Catedral". No teatro eclesiástico de 

Tui non menciona reliquias. 

En xeral preséntanos os datos sen maior espirito crítico. De Lugo e Ourense móstranos os seus 

escudos e no teatro de Mondoñedo unha Inmaculada. 

A.O.A . 



A talla obxecto de análise que representa ao beato Sebastián de Aparicio 

está polo xeral na sancristía da igrexa conventual franciscana de Ourense, 

sobre o moble dos ornamentos. Recibe un culto puntual en torno á data da 

súa festividade o 25 de febreiro, día da súa marte, para o que é trasladada 

á igrexa, colócase daquela nun altar ad hoc. O seu peso é liviá; así mesmo, 

tamén é escaso o coñecemento deste esforzadísimo varón de Deus, a 

excepción da súa terra natal, no oriente da provincia de Ourense, e en 

México, onde santificou principalmente a súa lonxeva 

vida. Sebastián Aparicio Prado viu a luz en 1502 na 

Gudiña, e tras vivir ata os 20 anos ali e en Fumaces, 

como labrador e gandeiro, trasládase·ás terras de Castela, 

Extremadura e Andalucía onde vive os seguintes once 

anos; se ben será a súa estancia nas Indias, Nova España 

-México-, onde crea unha industria de transporte por 

estradas tiradas por bois, "utilíssima máquina (ignorada 
también hasta entonces en el País) con que se comenza
ron a transportar las ... mercaderías que desembarcaban 
en el puerto de Vera-Cruz, a las ciudades de Puebla, y 
México" -como se di na Vida prodigiosa do Pai Frei 

Manuel Martínez, Libro 1, capítulo IV-, e tras unha casta 

e edificante vida -casou por dúas veces- , entrou final

mente na Orde dos frades menores de San Francisco de 

Asís, no convento deste nome de México. Profesou aos 

73 anos, tras superar duras tentacións, das que saíu ven

cedor por "haverle favorecido muchas veces el Apóstol 
Santiago, Patrón especial de Galicia, y universa/ de 
España" (111, 111). Adscrito aos conventos de Santiago de 

Tecali e Puebla de los Ángeles, falece aquí o ano 1600. É 

Beato Sebastián de Aparicio 

Século XIX 

Madeira 

86 x 3S x 32 cm; cruz latina flordelisada: 

26 x 13 cm; peaña: 3S x 30 x 5 cm 

Ourense, igrexa conventual de 
San Francisco 

ascendido aos altares polo papa Pío VI en 1789, motivo polo que o desenvolvemento da súa 

iconografía é producida nos dous últimos séculas. 

A representación do beato Aparicio como un ancián cun boi, en alusión aos que domesticou coa 

palabra, ou co rosario, como se pode apreciar polo gravado do libro de Frei José Manuel 

Martínez, no que se presenta disciplinándose cunha pedra contra o peito, é modificada polo 

artista da imaxe de Ourense. En efecto, o beato cun rostro delgado cos labios entreabertos e 
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unha expresión suplicante dende os seus olios de pasta presenta a pedra co brazo estendido. Co 

cabelo curto, este frade de madura idade, vestido con hábito de cor gris cun delgado filete dou

rado nos extremos, e cinguido cun cordón anoado a modo de cíngulo dobre e suxeito por pasa

dores, cuxas borlas asimétricas ao costado dereito e nós non teñen xa relación cos votos, como 

antano, apoia o seu delgado corpo na perna dereita, calzando sandalias ao estilo da orde, o que 

contravén a historia deste franciscano santificado, como se constata dende a peaña que lle ser

ve de base, cunha inscrición que di:"S. Sebastián de Apparicio. Nacio en la di 11 osecis [sic] de 

Orence [sic]. Murió de eda [sic] de 98 años" . Na man esquerda, cuxos dedos pulgar e índice se 

unen en xesto portador (¿para un rosario?), leva hoxe unha cruz, insistindo na virtude da morti

fi cación . A obra formaría parte do retablo neogótico da capela maior da igrexa, segundo se 

aprecia nas antigas fotografías de 1928 tras o traslado ás inmediacións do hoxe parque de San 

Lázaro, conxunto no que se encontraban así mesmo san Boaventura e san Diego de Alcalá, e 

que proviña da capela da Venerable Orde Tercera, en Montalegre, extramuros da cidade de 

Ourense. 

F.J .L.G. 
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"Breve ristretto della vita del Beato Sebastiano d' Apparizio". 

Auténtica da reliquia de san Sebastián Aparicio asinada por 

don Pedro Méndez y Acuña 

Roma, 1789 

48 pp.: papel; ita liano 

17,8 x 11,9 cm 

Este breve ristretto da vida de san Sebastián Aparicio imprímese inmediata

mente despois da súa beatificación por Pío IV o 17 de maio de 1789, culmi

nando un proceso apostólico aberto en Puebla (México) en 1628. Nárrase a 

vida de san Sebastián, nacido na Gudiña (Ourene) o 20 de xaneiro de 1502 

e emigrado a México en 1533, onde permanece ata a súa morte, o 25 de 

Síl ntlílgo ele Compostela, Arquivo da 
Cnt dml 

IG 640 febreiro -día no que se celebra a súa festividade- de 1600. Refírense no 

escrito diversos milagres, especialmente o feíto do seu corpo incorrupto que 

permanece na igrexa de san Francisco de Puebla e que, segundo o autor, 

desprende un "adore di Paradiso". Faise referencia, igualmente, ao proceso 

da súa beatificación . 

Pero a vida do santo galego san Sebastián de Aparicio non é o único valor do tomo. Na volta 

da p~x i na de portada recóllese a auténtica da reliquia do sombreiro do santo -que se custodia 

nunha urna na capela das Reliquias da catedral compostelá-. Tal auténtica, asinada polo que 

fo ra cóengo da igrexa de Santiago Don Pedro Méndez de Acuña, reza : 

"El sombrero que está en este cajón es de San Sebastián de Aparicio, cuya auténtica he tenido 

y no sé su paradero, y para que conste en todos tiempos pongo esta nota. 

San t iago, tres y junio de 1815. 

Dr. D. Pedro Méndez y Acuña (rúbrica)". 

De certo, como expón don Pedro, a presenza desta nota non é casual, senón que, no seu 

momento, houbo de servir como auténtica da reliquia ante a imposibilidade de encontrar 

a orixinal. 

A presenza deste pequeno volume no Arquivo Catedralicio -dentro do cartafol 627 Sagradas 
Reliquias. Auténticas y otros documentos, hoxe ACS, IG 640- aparece xa recollida por Monseñor 

Guerra Campos nas súas anotacións persoais -custod iadas no Fondo Guerra Campos do Arqu ivo 

da Catedral-, especialmente nun folio mecanografado dedicado á reliquia do sombreiro de san 

Sebastián Aparicio (ACS, C 278, fol. l O e mazo solto nº 2); unha reliquia que foi levada á 

Exposición Histórica Europea celebrada en Madrid en 1892, e que se garda nunha pequena 

arca de madeira . 

X.M.S. 
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Urna relicario de san Rosendo 

Juan de Nápoles 
Va lladolid, 1601 . 

Prata sobredourada, fundida, torneada, 
cicelada, gravada e esmaltada. Cabu
chóns ele esmalte de cor azul e crista l 

89,2 x 59,6 x 47, 5 cm 

Punzóns: de Va lladolid. NA/POLES e Jº 
B NA/ VENTE. 

lnscrlción: PRAESULIS INSICNIS 
RUO SYNOI J-1/C OSSA QUIESCUNT, 
J-IUIUS/ PATRONUS, CONDITOR ATQUE 
OOMUS. QUA R CONOIT. R1 . P. M. F. 

LAUOILJS T ·NORIO llUl(LJS) CAENOBll 
Pf!A LATLJS: l<ALE(N)DIS MARTll. A. D. 
1 01. OPERIS Afff/FICE IOANNE DE 
NA POL S VALLISOLéTI INCOLA 
(nn parte inferior) 

Celanova (Ourcnse), igrexa parroquial ele 
San Rosendo 

O poder económico que alcanza a abadía de Celanova no século XVI e XVII 

vaille permitir grandes transformacións no mosteiro e igrexa e encargar 

obras de ourivería dunha gran cal idade artística acudindo a Valladolid, onde 

se encontraban importantes obradoiros, e facilitando estes encargos as 

abrigadas viaxes dos abades á cidade castelá para os capítulos da orde. Os 

corpos de san Rosendo e san Torcuato merecen neste momento un traslado 

dos sarcófagos pétreos medievais a unhas preciosas urnas que se encargan 

ao prateiro valisoletano Juan de Nápoles. A inscrición latina que corre ao pé 

recorda o fe ito e di así traducida : "Aquí repousan os ósos do insigne bispo 

Rosendo, patrón e fundador dest a casa, os cales volveu colocar o 

Reverendo Pai Mestre Frei Claudia Tenorio, prelado deste mosteiro nas 

Ca lendas de marzo do ano do Señor de 1601 . Autor da obra Juan de 

Nápoles veciño de Valladolid''. 

Leva á fron te catre escenas ciceladas en relevos (25,8 x 16,2 cm), expresi

vas doutros tantos momentos destacados da vida do personaxe a quen vai 

destinada con inscricións aclaratorias, gravadas en cartelas dispostas na súa 

parte inferior onde se le (de esquerda a dereita, orde diacrónica dos 

eventos). 

1. ANGELUS HIC MATRI NA / TUM PROMISSIT 
HABENDUM / PRAECLARUM NOMEN 

CU/ RUDESYNDUS ERAT. 

Un anxo nesta ocasión prometeu á súa nai 

que tería un filio de nome preclaro, quen 

era Rosendo. 

2. EST FRACTUS CURRUS PORTANS / 
BAPTISMATIS URNAM / SED MIRE IN 

TEMPLO SANA / REPERTA FUIT. 

Rompeu o carro levando a pía bautismal, 

pero marabillosamente foi encontrada en 

bo estado no templo. 

3. COENOBIUM SANCTUS CUM SERO / O santo chega ao mosteiro demasiado 

PERGERET AUDIT / ANGEL/CA PRONUS tarde e axeonllado oe a misa cantada con 

VOCE CANENTE / SACRUM. voz anxélica . 

4. EXANIMES QUOSDAM MALA / SANCTI A certos albaneis mortos pelas súas malas 

VERBA PUTANTES / CR/SMATE DEPINXIT palabras ao Santo, con crisma unxiu e coa 

SUSCI / TAT ATQUE PRECE oración reanima. 
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Todos estes temas é posible que os inspirara o Pai Frei Benito de la Cueva, xa que na súa 

Celanova ilustrada descríbeos puntualmente, case como aquí se representan. 

A urna é dunha gran calidade técnica dentro dos esquemas da ourivería valisoletana daquel 

tempo, un dos centros máis cultos da península, con labores de cintas, cariátides, tarxetóns con 

esmaltes, remates de bólas, todo dentro do gusto manierista. Pódese considerar xunto coa de 

san Torcuato como a mellar mostra da ourivería auriense do momento. O autor como declara a 

inscrición da base é Juan de Nápoles, que trouxo ao seu obradoiro, como colaboradores a 

Marcelo de Montanos e Miguel de Mojados. Montanos afincarase en Ourense e iniciará unha 

próspera dinastía de ourives. Nesta urna consérvanse segundo os auténticos ósos do santo 

estudados dende o punto de vista anatómico modelicamente polo Dr. Carro Otero. Por ser 

construido o retablo maior a comezos do século XVIII por Castro Canseco as urnas tiveron 

acomodo nel tras caladas celosías e a. representación iconográfica do santo sobre elas. 

M.A.G.G. 
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Só se conserva unha obra asinada deste artista -0 retrato de Alonso Messío 
de Tobar ante San Rosendo (Museo. Vilanova de Lourenzá)-, de quen se 

ignora calquera dato relativo á súa vida. Curiosamente, en torno á súa obra 

consérvanse multitude de noticias. A súa orixe -descrita detalladamente por 

Flórez, Sanjurjo ou Rodríguez López ,_ permite localiza lo e interpretalo 

correctamente. A isto débese engadir que, aínda que está moi escurecida e 

borrosa, consérvase a sinatura do seu autor -Lucas (amaño- e a data da 

súa realización -1615-. Por desgraza, non é posible contribuír con ningun

ha nova relativa a este artista, que só se pode vincular de maneira hipotéti

ca cun pintor compostelán homónimo",' cuxa actividade artística foi 

desenvolvida en Santiago nos primeiros anos do século XVII, e cunha pista 

que se perde entre 1606 e 1620, data na que estaba encarcerado nesta 

cidade por unha querela co escultor Francisco de Antas. Quizais durante 

eses anos escuras realizase o seu traballo dun xeito itinerante, co que che

gase ou o chamasen a Mondoñedo. 

A posibilidade de establecer unha identificación directa entre o artista que 

executa a obra de Mondoñedo e o pintor santiagués está condicionada pala 

inexistencia de obras dun artista do que só sabemos que pintaba e douraba 

retablos. 

O cadro, segundo se pode observar pala súa forma semicircular, estaba 

destinado para ocupar o oco do arco de medio punto que Messía de Tobar 

mandara abrirás costas do altar maior, no deambulatorio, para albergar as 

reliquias de san Rosendo. Dese lugar, ao transformar a capela en relicario, 

levoulle á Sala Capitular onde hoxe se encontra2. 

Nel, represéntanse a san Rosendo e don Alonso. O primeiro, vestido de 

bispo, está de pé no centro do cadro, lace capa pluvial, mitra e báculo; 

inclinando a cabeza cara á figura de Messía, levanta o seu brazo esquerdo 

nun claro xesto de prédica. Pala súa parte, o que será bispo de Astorga, 

encóntrase axeonllado no ángulo inferior esquerdo, en actitude orante; 

sobre os seus ombros cae un manto non tan rico como o de san Rosendo. 

A acción transcorre nun espazo indeterminado do que só alcanzamos a ver 

a base e o fuste dunha monumental columna. 

Alonso Messía de Tobar 

ante san Rosendo 

Lucas (amaño 

1615 

Óleo sobre lenzo 

92 x 197 cm 

Lugo, Catedral de Mondoñedo 

l "Pareciole cosa muy sensible, que habiendo 
gozado su iglesia de la honra de que la gober· 
nase San Rosendo, careciese de una lnsgnc Rell · 
quia . Uniese con el Cabildo y Ciudad, para 
pedirla en nombre de todos a la Sagrada Con· 
gregación de San Benito y al Abad y Monasterio 
de Celanova presidido por el Rmo. P. M. Fr. 
Alonso Barrantes, General y por el R. P. Fr. Alvaro 
de Sotomayor, Abad de Ceianova ... los quales ... 
entregaron en forma auténtica solemne la cani· 
iia de un brazo del Santo que tiene de largo 
unpiamo y quatro dedos, (Yepes V, p. 432) el 12 
de Octubre de 1624 .. . La entrada fue en 22 del 
mismo mes, con tanto jübilo, solemnidad, y 
devoción, como correspondía al ver entrar glo
rioso al que les gobernó ... Salió el Señor Obispo 
de Pontifical con el Cabildo, clero y Ciudad. 
Reconocieron judicialmente la Arquita de la 
Santa Reliquia con los sellos puestos en Ceia
nova: y colocándola en andas, la condujeron a la 
Cathedrai quatro Canónigos, alternando con el 
Abad de Lorenzana, que con ambiciosa servi 
dumbre de tan devotos pasos concurrieron a 
engrandecer el culto. Las luminarias, jeroglíficos, 
poesías, y toda muestra de alegría se cumplió 
entonces como en proprio día .. :. FLOREZ, E., 
España Sagrada. Theatro Geographico-Histórico 
de la Iglesia de España, XVIII, Madrid, Antonio 
Marín, 1764, pp. 25B-2S9; SANJURJOY PARDO, R., 
Los obispas de Mandoñedo, Lugo, 1854, p. 68; 
RooRIGUEZ LóPEZ, P., Episcopologio asturicense, 
111, Astorga, 1908, 237. 

2 Estamos de acorde con Gonz~l ez Garcla ao 
considerar que esta reforma puido ser do século 
XVIII. GONZÁLEZ GARCIA, M.A., "Don Alonso Mexla 
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Xunto a san Rosendo podemos ver un pequeno cofre aberto, que nos recorda que o que con

templamos non é máis cá aparición simbólica do antigo bispo de Mondoñedo, a aquel outro 

que se encargara do traslado dos seus restos dende Celanova a Mondoñedo. Estariamos ante un 

claro exemplo de lenzo devocional no que se pretende subliñar tanto o feito da devoción que 

Messía sentía polo abade de Celanova como o papel desempeñado por aquel na translación3. 

A obra é sumamente sorprendente xa que se nos presenta como moi avanzada para a data da 

súa realización. Cunha marcada diagonal -que discorre a través das _miradas de ambos os perso

naxes- a composición céntrase na comunicación destes. O pintor adoptou un punto de vista 

baixo para poder, deste modo, monumentalizar a figura de san Rosendo, cuxo canon é excesi

vamente alongado, e adecuar a escena ao lugar da súa primitiva localización. 

(amaño preséntasenos como un correcto debuxante que incorre, nalgunhas ocasións, en inco

rreccións que terminan por aplanar as figuras. Dentro do seu vocabulario destacan tanto o 

tl Tobªr: /\punt sobre un obispo mecenas en 
1 prlm rt rclo d 1 slu lo XVII", en Actosclel Con
' so d I C. . /-1.A. Pntronos. promotores. mcce

no y el/ nt , Murcia, 19013, pp. 424-425. 

No u rn tamcnto figuro a gulnto manda: 
• ulcro y ~ m i voluntad quo dospu~ quo nues
tro i\or fu ró ~crvldo de 11 varmo de osta vida 
•ti compro do 1111 clonda una IMnparn de plata 
con10 lns que hice 011 Astorga en la ca tedral, la 
cual so do la Iglesia ca tedra l de la ciudad de 
Mondoi\cdo para quo se ponga y arda siempre 
dclanrn del ltar, que yo hice en la dicha cate
dral, del glorioso San Roscndo detr~s del altar 
mayor cuya reliqu ia santa yo truxe de Celanova 
a la dicha Santa Iglesia Catedra l". ldem: "Don 
Alonso Mexta de Tobar: .. :, op. cit., p. 425. 

BIBLIOGRAFIA 

realismo e a minuciosidade descritiva, que emprega ao tratar os rostros dos 

dous bispos, como a súa iluminación que, lonxe de ter unha orixe tebrista, 

debemos relacionar cos círculos pictóricos escurialenses. Así mesmo, é 

interesante o gusto que mostra polo detalle decorativo -basta observar a 

minuciosidade da capa pluvial de san Rosendo- e as calidades das súas 

teas, diferenciando a dureza dos amplos pregamentos da súa capa pluvial 

e a delicadeza da súa alba. 

A súa paleta -hoxe e5curecida por diferentes mans de vernices- debeu de 

ser moi vistosa, estando composta por intensos carmíns, azuis e ouro. 

Igualmente, é indicativo da data temperá da súa realización o escaso espazo 

que ocupan os anxos da parte superior, reducidos a unha estreita franxa 

sobre a cabeza de san Rosendo. 

J.M.M.M. 

FLOREZ, E .. España Sagrada. Theatra Ceagraphico-Histórico de la Iglesia de España, XVIII, Madrid, Antonio Marín, 1764; GONZÁLEZ 
GARclA, M.A., "Don Alonso Mexía de Tobar: Apuntes sobre un obispo mecenas en el primer tercio del siglo XVII", en Actas del Congreso 
del C.E.H.A. Po tronos, promotores, mecenas y clientes, Murcia, 1988; SANJURJO y PARDO, R., Los obispos de Mondoñedo, Lugo, 1854; 
RooRIGUEZ LOPEZ, P., Episcopologio asturicense. 11. Astorga, 1908. 
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Relicario da queixada de san Rosendo 

Juan de Nápoles 
Valladolid, ca 1597 

O estado de conservación deste relicario é regular, ademais faltan peóns 
torneados na parte superior do pavillón. 

Prata sobredourada, fundida, torneada, 
clcelada. gravada e esmaltada: Cabu
chOns de esmalte (azul e verde) e cristal 

O remate actual tampouco é o orixinal, que sería un peón ou unha cruz. 
Actualmente ten adxunto un pequeno relicario ovalado con coroamento e 
rematado por unha cruz, que parece ser un Lignum Crucis, e pala parte 
posterior un selo de lacre coas armas prelaticias (unha árbore cun animal 

rampante) de quen a autenticou probablemente no século XVIII. 

48 x 17 (d lam. pé); teca triangular: 
11 x 18 cm 

PuniOns: de Valladolid e Jº 
SENA/VENTE 

In crlclOn: QLJIXADA DE S. ROSENDO 

C Innova (Our nsc), lgrcxa parroquial de 
Snn Ro ndo d R licnrlo 

Caixa ou pavillón de base triangular, dentro da cal se sitúa a reliquia, con 
marco liso de sinxela expansión na metade e ángulos das caras, peóns tor

neados nas esquinas superiores e inferiores, aínda que faltan algúns. A ele

vación de base circular cun friso con medallóns de esmalte e prolongación 
cilíndrica, remata no relicario barroco do Lignum Crucis, xa mencionado e 

que é unha adición moi posterior. 

O hastil resólvese cun carpo troncocónico con cabuchóns e contrafortes .co extremo saínte 
curvo, nó de xerro con contrafortes e óvalos de esmalte colo cilíndrico e pé circular convexo 
de novo con esmaltes. O pé, nó e remate presentan unha decoración gravada con cartóns e 
formas vexetais. 

Aínda que non consta o autor, e só leva punzón do fiel contraste de Valladolid, é evidente que 
se debe a Juan de Nápoles, que o traballa con dignidade coas mesmas características de estilo 
que os anteriores e cambiando a tipoloxía na procura dunha variedade quizais imposta. Neste 

caso a caixa de reliquias é de base triangular e tamén é novidosa a terminación a modo de agu
lla rematando nunha cúpula . A cronoloxía é semellante á das pezas coas que forma conxunto. 

A reliquia, un fragmento de maxilar superior dereito, descansa sobre unha almofada de 
veludo azul. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

CARRO OTERO, J., "Estudio anatOmico antropolOgico [de las reliquias de San Rosendo]", en Ordoño de Celonovo, Vida y mi/ogros de son 
Rosendo, ediclOn de M. DIAz y DIAZ, A Coruña, 1990; GoNzALEZ GARCIA, M. A .• PEREIRA SOTO, M. A .• "El relicario de la Iglesia Conventual 
del Monasterio de San Salvador de Celanova·, Porta da Airo, B (1997), Ourense. 
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Relicario de san Rosendo 

Manuel Armesto 
Celanova, 1779 

Prata; fundida, cice lada, gravada 

26 cm de altura; teca 5,30 x 5 cm 

PunzOns: ARMES/TO (no pé) 

lnscrlclOn: "Rellqº DE Sª / Rosen/ do 
/Arlo de 1779" 

Celanova (Ourcnsc), lgrcxa parroquial de 
San Ro cndo 

Este relicario de man ten forma de ostensorio con teca oval enmarcado 

por dous aleróns de esteos con decoración rococó, no centro presenta un 

pequeno copete de remate con un querubín dourado sobreposto coroado 

por unha cruz latina con luzadas nas esquinas. Na parte inferior da teca 

encóntrase outro querubín sobreposto e sobredourado. O nó troncopirami

dal ofrece unha decoración de espellos. A base apóiase sobre tres pés cons

tituídos por volutas lisas que definen no centro tres espellos que acollen a 

inscrición e pechan pola base cun arco de rocalla. A peza debidamente 

datada e punzada débese ao máis importante prateiro que se asentou en 

Cela nova no século XVIII para atender encargas do mosteiro e de igrexas 

da comarca, Manuel Armesto, e evidéncianos a notable cal idade técnica á 

que chegou este ourive. O modelo de relicario vistoso inspírase en modelos italianos coetáneos 

que teñen bastante éxi to na pratería hispana. É quizais un dos que se empregaban para ser 

venerados polos fieis dada a súa tipoloxía e peso. 

A reliquia que contén é un escafoides do pé dereito, pátina clara que correspondería, como 

sinala a inscrición, a san Rosendo. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

CARRO OTERO, J., " Estudio anatómico antropológico [de las reliquias de San Rosendo]", en Ordoño de Celanova, Vida y milagros de san 
Rasenda, edición de M. Diáz y Díaz, A Coruña, 1990; GoNzALEZ GARCIA, M. A., PEREIRA Soro, M. A., "El relicario de la Iglesia Conventual 
del Monasterio de San Sa lvador de Celanova.· . en Porta da Aira, B (1997), Ourense. · 
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lmaxe relicario de san Rosendo 

Salamanca, 1756 

Prata na súa cor e sobredourada; 
fundida, cícelada, gravada 

Esta imaxe representa de corpo enteiro o santo bispo fundador de Cela

nova, vestido de pontifical con mitra e báculo; tamén tivo peitoral, pero 

perdeuse. Sitúase sobre unha peaña que leva na parte anterior o escudo do 

mosteiro celanovés e na parte posterior un medallón co busto do Salvador, 

titular daquela casa. 

94 x 32 x 23 cm 

PunzO ns: da cldade de Salamanca e do 
marcador Ignacio Montero 

Ourcnse, Museo da Catedral A figura elegantemente disposta adianta a perna dereita dando movemento 

a todo o corpo, que tamén reflicten as vestiduras con rítmicos pregues, e 

decoradas con esteos e rocallas. 

A altura do embigo unha ventá ou teca acristalada permite ver a reliqu ia, á que se pode acceder 

abrindo o capuz da capa pluvial. 

t unha obra tardobarroca que denota o traballo dun habilísimo ourive, que podería ser Manuel 

Garda Crespo que é o máis importante dos que traballan na cidade do Termes nestas datas, 

pero dado o atípico desta obra dentro do contexto da ourivería do momento, non hai moitos 

elementos para comparar. 

Os escudos do pé non admiten dúbidas de que foi encarga do mosteiro de Celanova . No ano 

1820 fo i requisada xunto co resto de prata de Celanova polo Goberno tras a exclaustración. 

daquel ano. Rescatouna dunha segura fundic ión o bispo de Ourense don Dámaso Iglesias por 

24 onzas de ouro. Restaurada en 1825, a vida monástica fíxose con ela o monxe Frei Gaspar 

Falcón pagando ao prelado 8.000 reais do seu peculio particular. En 1835, tras a definitiva 

exclaustración, este monxe reclamouna como propia e o abade Frei Bonifacio Ruiz remitiulla a 

santa Ba ia, onde vivía . Este monxe ao falecer deixoulla ao citado derradeiro abade, que en 

febreiro de 1848 lla entregou á catedral de Ourense onde era cóengo. 

Fel izmente salvada, é unha das pezas máis estimables do Museo da Catedral e expresa a 

preocupación que os monxes tiveron en todas as centurias por honrar as reliquias do seu 

patrón e fundador. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

CARRO OTERO, J ., "Estudio anatómico antropológico [de las reliquias de San Rosendo)", en Ordoño de Celanava, Vida y milagros de san 
Rosenda, edición de M. Di3z y Olaz, A Coruña, 1990; GoNzALEZ GARCIA, M. A., "Las reliquias de San Rosendo y San Torcuato de la cate
dral de Ourense· , en Actos do 1° ciclo S. Rosendo e o século X, Santo Tir>o, 1994. 





504 

Reliquia de san Rosendo 

Séculas XVII 

Prata 

Rudesindo, bispo mindoniense (Lugo) e fundador do mosteiro de San 

Salvador de Celanova (Ourense) -retirado a mediados do século X, para 

40 x 10 x 10 cm pasar a ser segundo Abade- tivo unha estreita relación con Santiago, xa 

Lugo, Catedral de Mondoñedo que foi administrador da mitra compostelá na turbulenta época do século X. 

Os peregrinos que se dirixían cara á tumba do Apóstolo e pasaban por 

Mondoñedo (o mesmo que os que o facían dende Portugal por Ourense e 

pasaban por Celanova), oraban ante as reliquias deste gran santo. Na preocupación polo esplen

dor do cul to t ras o Concilio de Trento no seiscentos, explícase o extraordinario culto público 

que recibiron as reliquias dende os últimos anos do século XVI. O bispo Alfonso Mesía de Tovar 

(1612-1616), que t rouxera a reliquia do santo, mandou construír, pouco antes do seu traslado 

a Astorga, unha edlcula que a albergase tras o altar maior da catedral, o que foi a orixe do 

re licario, cuxo retablo barroco do XVIII é obra de Ignacio Romero Moscoso, coa intervención 

na feltura de José de Nei ra e Dionisia Solloso, este como mestre dourador. 

A devocional peza de pratería que alberga a reliquia deste gran santo das orixes de Galicia 

- o " protosanto" por excelencia-, consta de base circular, cun bordo e dous niveis concéntricos, 

elevación da que arrinca o fuste, composto por tres pezas, cilíndrica, a inferior; a central seudo

ci líndrica crecente, por onde se calle, e oblonga a superior, da que sae un delgado e brevé varal 

no que se asenta o expositor. Esta é unha capela hexagonal con rectos soportes nos extremos 

que, lisos no interior, mostran un enriquecemento ao exterior a modo de bólas. No centro, 

nun cristalino cilindro, exhíbense seis fragmentos do santo bispo patrón da diocese. O expositor 

conclúe cunha cuberta de seis vertentes sobre un sinxelo entaboamento coroado por remate de 

lises. Pon cumio ao rel icario unha cruz sobre un globo. A austeridade desta peza de culto róm

pese só na base e na cuberta, debuxando aquí o ourive unha fina decoración fitomórfica de 

marcado xeometrismo. A reliquia ten unha importancia que podemos cualificar de excepcional 

para a catedral, pois as que ata daquela había eran de escaso valoraos olios de Ambrosio de 

Morales, quen baseándose na relación que lle enviou o bispo Antonio de Luján en 1572 -pois 

non puido pasar a Mondoñedo pala peste, da que falece en prelado-, refire como "Reliquias 
tienen muchas menudas, sin distinción y testimonio, si no son dos cabezas de las Once mil 
Virgenes" (sic) . 

F.J.L.G. 

BIBLIOGRAFIA 

FREIRE. X., Mondoñedo, LeOn, 1990; G1L ATRIO, C., Santos gol/egos, Ourense, 1968, pp. 23-42. 
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Memorial de las santas reliquias que se veneran 

en el relicario del Insigne Real Colegio de 

Corpus Christi de la Ciudad de Valencia 

Valencia . Jaime de Bordazar 

1706 

Libro Impreso. Encadernaclón en perga
mli'lo con orla dourada 

29.7 x 15, 1 cm 

Ex llbrls Biblioteca Gregorlo Mayans 
l Slscar 

Olbllotcca Valenciana, Biblioteca Nlcolau 
Prlmltlu 

XVII I/ 7 

Atendendo ás disposicións do Concilio de Trento sobre a erección de semi

narios nas distintas dioceses, o patriarca de Antioquía e arcebispo e vicerrei 

de Valencia, san Xoán de Ribera, leva a cabo a fundación do Real Colegio 

Seminario de Corpus Christi da cidade de Valencia, poñendo a primeira 

pedra o 30 de outubro de 1586. 

Trátase dunha institución modélica que conta cun notable arquivo no que 

se conservan documentos relativos ás orixes do colexio, unha colección de 

máis de 28000 volumes de protocolos notaria is dos séculas XV ao XVIII, un 

arquivo de música que abarca os séculas XVI a XVIII, ao que engadiremos 

un importante patrimonio bibliográfico, destacando a biblioteca do santo 

fundador e o arquivo-biblioteca de Gregario Mayans i 

Sisear do cal procede este Memorial de las santas reli

quias que se veneran en el relicario del Insigne Real 

MEMORIAL Colegio de Corpus Christi de la ciudad de Valencia . 

Realmente todo o Coleg io Seminario é un auténtico 

museo cunha innovadora arquitectura na que destaca o 

claustro e a igrexa, que segue os presupostos da 

Contrarreforma : na capela de San Vicente exemplifícase a 

condena do desprezo das reliquias dos reformadores na 

escenificación da procesión do traslado da súa reliquia á 

cidade de Valencia, por obra de san Xoán de Ribera, e 

que se conserva nesa capela. 

DE L A S 

SANTAS RELIQUIAS 
QYE SE VENERAN 

EN EL RELICARIO 
DEL INSIGNE REAL CO L E GI O 

de CoRl'\'S Cu1<1ST I de la Ciuda,1 
de Valc.ncia. 

A duwh1t,J 1:r11.¡111 J,I r 11 t1rG1,u lro S1ltr, Cll11.J,¡/ 1'11/tt111 
_ J,• J/,/u Ru l C1!1: f1, 

Por outra parte, aos lados da capela maior encóntranse a 

sancristía e o relicario e a capela sepulcral de San Mauro. 

Este memorial que dá conta das reliquias conservadas e 

da súa importancia acompáñase de dous retratos calco

gráficos de gran calidade: san Xoán de Ribera e san 

Rosendo, o gran santo fundador do mosteiro de 

Cela nova. 

A.D.A. 
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San Paio 

Juan de Angés, 1580-1590 O cadeirado do coro da catedral de Ourense organizábase en dúas ardes de 

cadeiras, formando o coro alto e o coro ba ixo, ocupando os tres tramos da 

nave maior inmediatos ao cruceiro. Nos respaldos de ambos desenvólvese un 

programa relixioso, que se viu alterado pola dispersión das pezas que o com

puñan tras a súa retirada da nave central do templo en 1937, e están hoxe 

gardadas en diferentes dependencias catedralicias. Este cadeirado é o se-

Madeira de nogueira sen policromar 

150 x 60 x 15 cm 

Procedente da cadeirado do coro da 
ca tedral de Ourense 

Ourcnsc • Museo da Catedral 

gundo construido para a catedral, pois contaba con outra de traza gótica, 

substituida pola actual que configura un dos máis notables traballos que 

do seu xénero existen en Galicia 1. 

Sobre a cadeira episcopal labrouse o escudo de armas de don Pedro González de Acevedo, baixo 

cuxo episcopado se construíu o cadeirado. Foi contratada en tempos de don Juan de San Cle

mente y Torquemada, que puxo todo o seu empeño en que se fixese cando pasou a ser arcebispo 

de Santiago, cont ribuíndo o seu orzamento. Para a súa execución foron chamados a León os 

mestres Diego de Solls e Juan de Angés, que asina ron a escritura do contrato o 1 O de xuño de 

1580. No Cabido de 12 de xuño de 1587 tratouse o modo de colocar os pan e is e respaldos das 

cadeiras, e de repartir os apóstolos e santos, para o cal se acudiu aos mosteiros de Oseira e 

Santo Estevo de Ribas de Sil. 

Mentres os sitiais do cadeirado baixo están formados por respaldos de forma cadrada, os da alta, 

en número de corenta e un, están configurados por respaldos altos de forma rectangular, rema

tados en simples arcos con figuras de santos de carpo enteiro, de pé, tallados en medio relevo. 

A separación entre os respaldos practicase mediante estreitos taboleiros verticais decorados con 

motivos de teas e froitos colgantes, rematados por ménsulas. 

Entre as figuras de santos representados baixo os arcos que forman os sitiais da cadeirado, iden

tificados por letreiros na base, está san Paio, que formaba parella con san Hermenexildo. Martiri

zado en Córdoba por orde de Abderramán 11 no ano 925, o carpo de san Paio sería trasladado 

despois a Oviedo. 

A talla denota o alto valor artístico do traballo de Juan de Angés, unitario ao conxunto do cadei

rado, mostrando a estreita relación co conxunto do convento de San Marcos de León. Mostra a 

harmonía entre o clásico e o manierista, lonxe xa do dramatismo impetuoso e convulsións xu-

1 SANrnez AR1EAGA, M .. Apuntes his tOrico-a rtis
ticos de la catedral de Orense. Anotados po r 
CIO RooRIGUEZ, c.. Ourense, 1916, pp. 93-95; 
VllA JATO, M' D., Escultura manierista , Santiago 
de Compostela, 1983, p. 59-65; GONZÁLEZ GAR
clA, M.A.: · La catedra l del sig lo xv1·. en La 
catedral de Orense, León, 1995, pp. 96-101 . 

nianas. Representa ao santo en posición frontal coa cabeza virada á esquerda. 

A figura, de porte clásico, adquire unha actitude serena, de repousada beleza, 

como de heroe lendario, senda o rostro de expresión calmada e suave ideali

zación, recreándose no tratamento da cabeleira. Viste con coiraza, á usanza 

romana, advertíndose a musculatura pletórica, con manto ampuloso terzado 

sobre o brazo pregado con naturalidade. 

Y.B.L. 
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Brazo relicario de san Xulián 

1617 

Prata 

Ao igual que o busto relicario de san Abundio, este brazo rel icario forma 

parte do rico legado do cóengo de Sigüenza, Don Lope Vázquez de 

45 x 14,5 cm 

Inscripción: 5. IVILIAN 

Figueroa. É tamén de procedencia romana e pertence a san Xulián, esposo 

de santa Basilisa, martirizados en Antioquía baixo Diocleciano. 

Pontcvedra, Ca tedral de Tul Presenta un brazo con numerosos pregamentos e a man en actitude de 

bezoar. Está realizado en prata branca, repuxada e cicelada con teca ovala

da no seu centro, mostrando a reliquia tras un cristal. 

Na parte in ferior ten unha cartela co nome do santo: S. IVILIAN. 

Semella obra dun artífice de maiores logros artísticos que os que realizaron os bustos relicarios 

anteriormente descritos. 

E.LA. 

BtBLIOGRAFIA 

IGLESIAS ALMEIDA. E., Arre y artistas en la antigua Diócesis de Tui, Tui, 1989, pp. 51-74; SAEZ GoNzALEZ, M., Las Plateras Gallegos y el 
Santo Oficia de la Inquisición, Sada (A Coruña), 2002, pp. 26-50. 





lmaxe relicario de san Pedro González Telmo 

Ca . 1818 

Madeira policromada 

97 X 50 X 30 

A actual parroquia de Santa Eufemia a Real do Norte de Ourense ocupou o 

templo que a Desamortización deixou baleiro, que fora dos dominicos, de aí 

a intensa iconografía dominicana presente nel. 

Ourense, lgrexa parroquial de 
San Domingos 

O dominico San Pedro González Telmo que ilustrou cos seus milagres e a 

súa predicación gran parte de Galicia, que se distinguiu como construtor de 

pontes e valedor das xentes do mar que o teñen por patrón, como a cidade 

e bispado de Tui, onde se centrou a maior parte da súa actividade apostóli

ca e onde faleceu cara ao ano 1249, conservándose as súas reliqu ias en 

aquela catedral. 

A lmaxe que foi dos dominicos de Ourense represéntao de pé co hábito branco e a capa negra 

da súa orde, e pendurado dunha cadea a modo ·de colar, colga sobre o seu peito en medallón 

circu lar que foi teca para conter algunha das súas reliquias. 

Porta na man esquerda unha nave que proclama a súa protección sobre as xentes do mar e na 

dereita a vela que fai referencia aos chamados lumes de san Telmo. 

A talla é anónima e dun discreto mestre local. Datámola datado no século XIX, por ser parella 

doutra de similares características de estilo e técnica que se conserva na mesma sancristía, e que 

representa ao beato Francisco de Posada tamén dominico, tal como refl icten os inventarios da 

Desamortización. Como este benaventurado foi beatificado o 20 de setembro de 1818, débese 

fixar a data da realización destas tallas en torno á mesma e con motivo da súa elevación aos 

altares, xa que antes non era permitido o culto que a imaxe supón. 

San Telmo a través desta imaxe é evocado no contexto desta exposición como un santo propio 

do santoral galaico e o que representa como patrón á lgrexa de Tui-Vigo, que o segue a celebrar 

con afecto. 

M .A.G.G. 
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San Capitón 

Miguel A. García de Bauzas, ca 1735 

Óleo sobre táboa 

55 x 54 cm 

Catedral de Lugo 

l Otm modo, nurnoro, s rnono¡¡mflns dedica· 
da D ste cdlílclo llrnltansc n mencionar n au to· 
rfn d obra rqultectOnlcn obviando os obxectos 
que amoblnn ou Indicando que esta non 
mcroce ·mayor ntcnclOn por su mobiliario y 
dcm~s· . MuRCUIA, M., Colicio, Madrid, 1889, 
(Edic. focslmllc de Justo G. Beramendi, Vigo, 
1982), p. 1109; VAzQUEZ SACO, F .. Lo Catedral de 
Lugo, VII, Santiago, 1953, p. 54; (HAMOSO l..AMAs, 
M., La Catedral de Lugo, León, 1984, p. 87; PE1· 

NADO GOMEZ, N., Lugo monumento/ y ortfstico, 
Lugo, 1989, pp. 139-149. 

2 ARQUIVO DA CATEDRAL DE LUGO. (A.C.l.). 
Libro de Fóbrico, 1736, fol. 48, (Cit. por CouSELO 
BouZAS, J., Colicio artístico en el siglo XVIII y pri
mer tercio del XIX, Compostela, 1932, p. 382). 

3 A pesar de que a opinión xeneralizada é a de 
pensar que Miguel Antonio García de Bauzas ten 
moi pouco que ver con seu pai, dende un punto 
de vista artlstico -ao non se conservar ningunha 
obra de tema figurativo seu- é indicativa a idea 
de que o fillo do pintor mais coñecido do século 
XVIII galega, colaborador seu en multitude de 
encargas, fose algo mais ca "un buen dorador y 
un buen artesano·. 

4 Pof!TABALES NOGUEIRA, l., Abecedario de la Cate
dral de Lugo, 111, (Manuscrito). s.d., p. 979. 

Cremes que a identificación de un dos santos 
blspos como san Euxenio non é a adecuada ao 
no existir unha adecuación entre os slmbolos do 
blspo toledano e os representados en Lugo. 

Miguel A. García de Bauzas, filio de Juan A. García de Bauzas, naceu en 

1697, aprendendo con seu pai o oficio de pintor e dourador. 

Esta relación de dependencia entre pai e filio xustifica que apenas se lle 

coñezan obras propias ata 1735, data na que se establece definitivamente 

en Lugo. 

Só se coñece unha obra que poida ser incluida dentro da pintura figurativa, 

que cultivara seu pai. Trátase da decoración pictórica da capela da Nasa 

Señora dos Olios Grandes -un centenar de pequeños óvalos, pintados ao 

óleo, nos que se representan diferentes temas marianos. 

A partir do comentado por Portabales, é posible relacionar con Miguel 

Antonio as catro táboas que se conservan na sancristía da catedral lucense: 

santa Tareixa de Xesús, santo Ignacio, san Capitón e san Pedro bispo. 

Estas catro táboas están situadas nos catro últimos nichos formados palas 

pilastras toscanas da sancristía. É curioso observar como, a pesar de se 

teren ocupado moitos autores do estudio e análise desta dependencia cate

dralicia vinculada a Domingo Antonio de Andrade, todos eles evitan referir

se a este tema 1. 

Contamos, non obstante, con dúas noticias moi interesantes. En primeiro 

lugar, Couselo Bauzas comenta que, en torno a 1736 o pintor santiagués, 

afincado en Lugo, Miguel Antonio García de Bauzas pintara "os catro santos 

da sancristía", cobrando máis de 200 reais2 por este traballo. Por desgraza, 

non podemos asegurar con certeza se o texto trata das táboas que nos ocu

pan ou simplemente da policromía de catro imaxes de vulto que, por supos

to, estarían desaparecidas3. En segundo lugar, Portabales nun manuscrito 

conservado no arquivo da catedral lucense comenta o seguinte: "Los cuatro 

vanos (hornacinas) de Ja sacristía están exornados por cuatro cuadros de 

madera pintada que representan a San-, San Eugenio, San Ignacio y 
Santa Teresa de Jesús y que sin incluir el espacio de Jos marcos miden 56 

centímetros de alto por 54 de ancho. Son bustos sin especial mérito artísti

co. Santa Teresa tiene un libro que dice CAMINO DE PERFECCION y San 

Ignacio también tiene un libro en el que se ve Ja sigla JHS"4. 
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S ·Entre los Sanctas de Lugo tien el primero 
lugar S. Capito su primer Obispo, y discipulo de 
Santiago, segun latamente se probo en los capi
tules 5 y 6, donde ai congeturas, y fundamentos, 
que le hacen Gallego, el natural de esta Ciudad, 
y Obispado, y no del monte Carmelo. El Lauro de 
su martyrlo pone el Martyrologlo Romano a 4 de 
Marzo, el lugar fue Chersoneso, Peniscola, o 
Penlnsula, Puerto, y Ciudad celebre cerca de 
Valencia, de que trata Zurita. Aqul se junto 
(apito con sus condiscipulos año de 60 a cele
brar el tercero Concilio de España, para dar forma 
a las cosas, q se ofreclan en la nueva planta de la 
Rellglon Cathollca. Estando congregdos S. Elpl
dlo de Toledo, S. Caplto de Lugo, S. Plo de Sevi
lla, S. Basilio de Cartagena, S. Eugenio de Valen
cia, S. Eterlo de Barcelona, S. Efren de Astorga, 
S. Nestorlo de Pa lencia y S. Arcadio de lullo 
Drl9a. trataron de elegir Prelados para las Igle
sias, qu carecían d ellos por causa del marty
rlo d 1 ano 57 o de 58 en el Concilio de ... cerca 
d Cr nada, dond padecieron los dlsclpulos de 
nntln90, Inda! clo d /\ lm rlo, Eufroslo de 

/\ndujnr, S undo d Avlla, Th slphon de Bcrjo, 
Torqu to d Cu dlx, ·5lchlo d Cozorl , Cccl llo 
d llllborl . 1006 1 porsccuclon O Ponl scola, 
lmpornndo Oomlcl no Noron (el primero y malor 
p r guldor do la Iglesia, siendo luez en Espana 
H loto, Copero, que avla sido del Emperador. No 
rcl teron los Auctores en particular los tormentos, 
ol ultlrno fuo ntrcgarlos vivos a ardientes llamas, 
uno do los maiores martyrlos, que la crueldad 
Invento. Vestido de Pontifical entre Incendios 
cst3 retratado en una de las sillas del Coro de 
esta su Iglesia y en el retablo de la Capilla del 
glorlos San Frollan. No fue poderosa la actividad 
del fuego para converitr en cenizas todas sus reli
quias, y las al de su compañero S. Elpidio, tras
ladadas a diferentes partes, en sent ir de Lu it
prando, y Erce Ximenez. De este martyrio veanse 
Dextro, Biuar, Tamaio, Ferrer, Oxea, Gil Gonzalez, 
Qu lntadueñas, Camargo y Geronimo Pardo, y 
comentando al Monge Hauberto el M. Fr. Gre
gorio Argaiz tom. 1, p. 2, año 60 .. : . PALLARES v 
GAJoso, J., Argos divina sancta Maria de Lugo de 
las Ojos Grondes. Fundación y Grondezas de su 
Iglesia, Sanctas naturoles. reliquias, y venerobles 
vorones de la Ciudad, y Obispada, y Arr;obispos 
que en todos imperios la gavernaron, Santiago, 
Benito Antonio Frayz, 1700, (Ed. facslmile, Alva
rellos, 1988, pp. 4S9-460). 

Ao observar polo miúdo as características comúns destas catro táboas, á 

parte de cuestionar o xuízo pexorativo de Portabales, é posible comprobar 

que se trata de catro obras realizadas pala mesma man, existindo certos tra

zos físicos que se repiten nunhas e neutras. Así, é peculiar deste autor o 

tipo de nariz, prominente e lixeiramente ganchuda, un imperceptible estra

bismo, moito máis evidente en santo Ignacio, e as súas faccións redondea

das e grasas, modeladas con suavidade. Por outra parte, a súa concepción 

xeral, resoltamente apartada do tenebrismo seiscentista e das luces doura

das da primeira metade do século XVIII, a súa gama cromática rica en tona

lidades cuxa intensidade foi debilitándose e un vocabulario formal que, a 

pesar de todo, se mantén ligado a fórmulas barrocas, invitan a pensar nun

ha data próxima aos anos durante os cales o máis novo dos Bauzas vive en 

Lugo. A relación estilística con seu pai poderíase apreciar nese amor polo 

detalle que se fai presente nas capas pluviais dos dous bispos, e que nos 

recorda a esclavina do Santiago Sedente pintada por Juan A. García de 

Bauzas e a plasticidade escultórica da mesma. 

O tipo de composición é común para as catro imaxes; sitúase o santo 

correspondente nun primeiro plano, pintado de medio carpo xunto cos 

atribu tos que os adoitan identificar. O fondo da escena variará segundo o 

tema recollido en cada unha das obras, aínda que en todas elas destaca 

pala súa sobriedade e pureza das súas liñas. 

Esta táboa está colgada no segundo nicho da esquerda, á entrada da 

sancristía. 

O santo, vestido con capa pluvial, mitra -ambas ricamente adornadas-

e báculo do que pendura un veo verde, aparece rodeado de lapas nas que 

se consome en actitude orante5. Ao fondo vese a base dunha xigantesca 

columna, cuxo fuste queda oculto por un pequeno rompemento de gloria. 

J.M.M.M. 



Argos Divina Sancta Maria de Lugo 

de los Ojos grandes, 

Fundacion, y Grandezas de su Iglesia, Sanctos 

naturales, Reliquias, y Venerables Varones de su Ciudad, y Obispado, 

Obispos, y Arr;:obispos que en todos imperios la gouernaron 

A obra póstuma do maxistral da catedral de Lugo foi editada polo seu 
irmán Pedro, mestrescola da mesma, e seu sobriño, Jacobo Antonio Pallares 
y Somoza, ofrecéndonos unha exposición erudita da historia da diocese 
lucense, totalmente acrítica, que se basea na acumulación de datos apoia
dos en todo tipo de fontes na que as citas se suceden sen descanso. O pro
blema está en que todo é válido: Yepes, Molina, Morales, Barbosa xunto 
aos autores de falsos cronicóns como Luitprando ou Dextro cuxas impostu
ras estaban xa desveladas por Nicolás t.'ntonio na Censura de historias 
fabulosas . Trataba sobre todo de prestixiar a cidade coa súa catedral e a 
diocese lucense, tan faltas de boas crónicas. 

O capítulo LV está dedicado ás "Reliquias ocultas y 
manifiestas que goza la Iglesia de Sancta Maria de 
Lugo, y en su Obispado" e con este título día todo: 
ante a falta de reliquias palpables dános conta das que 
permanécen ocultas e que algún día se manifestarán. 
Non obstante ilustra as reais con todo detalle: na cate
dral, a de san Froilán "dentro de vn brac;o de plata, 
echando beñdiciones a sus compatriotas, y dentro de la 
caja ai dos corporales con que decia Missa, y todo se 
ve por un viril de crystal" e nun sepulcro de alabastro 
elevado sobre a terra están os ósos da súa nai, santa 
Froila que "he visto (. .. )y despiden fragancia" . También 
"tienese por especial reliquia vna Bucina que llaman de 
S. Bartholome" e que aplicaba aos oídos e cabeza para 
sandar certos males, mais "crecio tanto de deuocion de 
algunos ladrones a lo deuoto, que con los dientes qui
taron algunas portecicas", alega que "a no ser verda
dera no se expusiera en tantos siglos al culto publico 
en Cathedral tan religiosa", ao tempo que a relaciona 
co anaco de pelello do mesmo santo que se conserva 
no relicario das Clarisas de Monforte. 

Juan Pallares y Gayoso (1614-1668) 

En Santiago. Na Imprenta de Benito 
Antonio Frayz, por Jacinto del Canto 

1700 

Libro impreso. Encadernación en 
pergamino 

21 x lScm 

Santiago de Compostela, biblio teca do 
convento de San Francisco 

S4-12-3S 

517 
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Tras outros portentos, como o do Cristo que se move no alto da reixa do altar maior, pasa a 
enumerar as "reliquias dentro del Obispado": en Chantada "S. Manda/o Gallego, que imperando 

Oecio, fue martyrizado con S. Caprasio y S. Mames Gallegos de tierra de Ca/delas según el 

Obispo de Orense D. Servando" (bispo e escritor fiticio de Ourense), san Eufrasia en Valdemao, 
a súa cabeza venérase no mosteiro de Samas, e "las cabei;as de S. /u/ion y S. Basilisa (. .. ) en el 

mismo monasterio .. . " traídas por Francisco de Castro, conde de Lemas de Roma, senda embai
xador de Filipe 11. 

No Real Hospital do Cebreiro "se muestran las especies consagradas de pan, y vino que inco

rruptas milagrosamente (. .. ) se conservan dentro de vn relicario de plata en ampollas de cristal" 

que deron os Reis Católicos. 

Da relación que había impresa das reliquias que se conservan no mosteiro das Clarisas de 
Monforte, e as do colexio de Xesuítas fundado por Rodrigo de Castro, estendéndose na descri
ción dos ricos relicarios que as albergaban. 

Tamén menciona a espiña da Coroa de Cristo, que se custodiaba en San Lourenzo de Carboeiro, 

a reliquia de sa n Brais en San Vicente do Pino e a cadea de un cativo dos mauros de Alxer, libe
rado ao Invocar ~ Nasa Señora de Vilabade. 

A.O.A. 
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Los dos relicarios de Monforte de Lemas. 
Reseña sucinta de las sagradas reliquias que se guardan y veneran 

en los conventos de Franciscanas Descalzas y de Padres Escolapios 

de Monforte de Lemos, con las fechas y testimonios de su autenticidad 

Monforte. Imprenta de El Eco de Lemos 

1896 

libro Impreso. Encadcrnaclón rústica 

16,5 x 12.5 cm 

Con motivo da celebración na cidade de Lugo do Segundo Congreso 

Eucarístico en 1896, o bispo Benito Murúa y López dispón unha auténtica 

peregrinación aos dous conventos de Monforte de Lemos, co ánimo de 

revivir a veneración das santas reliquias que custodian, de aí a edición da 

presente relación e "para que esté al alcance de todas las personas, se 
fija en un real el precio de este librito" . 

Santiago de Compostela, Biblioteca do 
Convento de San Francisco 

Ml ·87 
O convento de Clarisas de Monforte foi fundado por Catalina de la Cerda 

Sandoval y Rojas, esposa de Pedro Fernández de Castro, sétimo conde de 

Lemos, e filia do duque de Lerma. Querendo dotalo magníficamente e 

aproveltando a sCla posición como consorte do vicerrei de Nápoles, obtén do papa Paulo V 

unha bula para que arcebispos, bispos e abades do Reino de Nápoles " /e pudiesen dar de las 
reliquias que en sus iglesias tenían". Ca tro rel ixiosos capuchinos, por encarga do de Lemos, 

fixeron listas das re liquias que había e dirixíronse aos prelados coa mencionada bula. 

O padre Carabantes, con fesor das monxas a finais do século XVII, compilou nun libro os docu

mentos que se conservaban no arquivo das Clarisas: listas de reliquias e cartas e respostas dos 

bispos, que se transcribiron "en lengua italiana conforme se enviaron". Os testemuños que as 

autent ican "están en el archivo del Convento, en los cajones que están más altos". 

Así "del catálogo o lista que hay impreso en forma de cuadro y que parece del tiempo de la 
fundación (. . .)y del acta de reconocimiento (. .. ) de 7 703, can lo más recibido con posterioridad" 
resulta o enorme número de 312 reliquias no noso folleto, que constitúen un conxunto comple

to do que canonicamente se entende por reliqu ias: en primeiro lugar as referentes á vida e 

pa ixón de Xesús, completas "arma Crhisti" (lignum crucis, cravo da cruz, espiñas da coroa, 

partículas do sudario, da saba, do mantel da Última Cea, do Santo Sepulcro, do lenzo que cin

guiu no lavatorio .. . ); da Vi rxe María (a touca co retrato de Cristo, regalo de Paulo V, anacos de 

vestidos, "fa leche de Nuestra Señora en una redomita de cristal"); reliquias insignes de apósto

los, santos e mártires (corpos enteiros, cabezas, entre elas sete das once mil virxes, costas, 

brazos, dedos, canelas, outros ósos, moas, cabelos, sangue ... ), e obxectos relacionados con 

santos (os cordóns de san Francisco de Asís e de san Francisco de Paula, a túnica de san Luís, 

un anaco da grella de san Lourenzo, unha carta de san Francisco de Borxa a seu filio ... ) . 

En todas elas da autenticidade ou certificación da súa veracidade, que na súa maior parte pro

ceden de Roma e Colonia, os grandes centros de aprovisionamento de rel iquias do occidente 

cristián. MTodas las dichas reliquias están riquísimamente colocadas en cristal de roca, cajas de 
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plata, bronce, ébano, cuerpos y brazos, primorosas cajas de varias maderas riquísimamente 
labradas ... ". 

A continuación consígnanse as once reliquias conservadas no Colexio dos Escolapios das cales 
non se conservan as auténticas "por haberlas robado los franceses el 19 de abril de 1809, junto 
con sesenta reliquias riquísimamente engarzadas en objetos de oro y piedras preciosas que se 
hallaban colocadas en el Relicario existente". 

A.O.A. 
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Reliquias e relicarios na Galicia medieval 

Eduardo Carrero Santamaría 

Galicia, como o resto dos territorios da cristiandade, cedo comezou a desenvolver un 
importante culto ás reliquias. A dupla vía de acumulación de restos santos prosperou 
mediante dous camiños: dunha parte as reliquias importadas, é dicir, as que chegaban 
de diversos lugares pertencendo a todo tipo de santos para enriquecer os altares e tesau
ros de institucións eclesiásticas. Doutra, a aparición de santos locais, o seu culto e efec
tiva canonización ou non dende Roma. Ambos os modos non quedaron eclipsados pola 
inventio dun carpo santo que había de facer concluír en terras galegas un dos camiños 
de peregrinación máis importantes do orbe cristián, os restos do Apóstolo Santiago. 

Durante os anos iniciais da Reconquista, a pesar de que a organización sacra do reino 
de Asturias, quedou claramente segmentada nun diálogo entre a inxente colección de 
reliquias do tesauro de San Salvador de Oviedo -a sede rexia- e o núcleo cultural clecli
caclo aos restos de Santiago o Maior, en Compostela; a atracción ele xentes que os cor
pos santos suscitaban foco que en cada punto ele certo renome se buscase un santo, un 
patrón a quen adorar e encamen-darse e que concluiría representando o pobo que ll e 
ciaba culto1. En Galicia e, por simpatía, en boa parte das sés do occidente peninsular, a 
presenza do Filio do Trono levou a buscar entre os seus primeiros santos - polo xera l á 
fronte de bispados- a compañeiros de Santiago, chegados co Apóstolo na súa predica
ción ou na súa viaxe post niortem a Hispania: os prelados Capito de Lugo, Efrén ele 
Astorga, Peqro de Rates en Braga ou Arcádigo en Ourense. Algo similar ocorreu coas 
reliquias que se vincularon a Santiago en distintas igrexas, como a ara ou a columna da 
degolación de San Paio de Antealtares. Nada máis lonxe das miñas intencións que insis
tir nestes cultos durante a Idade Media, moitas veces produto dos historiadores qui
ñentistas; barrocos e ilustrados de cada diocese. Centrarémonos polo tanto nas reliquias 
e nos relicarios medievais que se foron conformando paseniñamente, xurdidos en zonas 
e por razóns distintas, chegados dende terras lonxincuas, que elevaron aos altares a mon
xes ou prelados ou, directamente, baseados na devoción popular, afastados polo tanto 
dos preceptos de Roma. 

Reliquias e relicarios 

Os inventarios medievais de tesauros e, sobre todo, a viaxe sacra de Ambrosio de 
Morales por encarga de Filipe II, dannos unha idea da importancia que unha boa colec
ción de reliquias tiña dentro dunha institución eclesiástica, aquelas que o mesmo de 
Morales definiría como "muchas, menudas, sin distinción y sin testimonio", ao se refe-
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rir ás conservadas na catedral de Mondoñedo2. Moitas destas formaban parte do con
xunto necesario para consagrar cada altar e de cuxas esixencias ternos suficiente mostra 
en Galicia coa célebre Furta sacra realizada polo arcebispo Diego Xelmírez en terras de 
Portugal, para consagrar os altares da catedral compostelá ao despuntar o século XII. 

Loxicamente, as reliquias dos santos Cucufate, Euxenio, Froitoso, Silvestre, Cristovo, 
Víctor mártir, Santiago Alfeo, a santa Espiña, as once mil virxes e os fragmentos do Lig-

num Crucis en Santiago, as de santa Susana e santa María Salomé nas súas igrexas de 
Compostela, a cabeza de san Lourenzo en Santa Clara da mesma cidade, as do niño san 
Pao e de san Claudia de León en San Paio de Antealtares, as de san Binardo en Tui, as 
de santa Eufemia, san Martiño, os santos Facundo e Primitivo en Ourense, santo Eufra
sia en San Xulián de Samos, os fragmentos do sepulcro da Virxe e do presebe en Santa 
Clara de Allariz, o sangue e a carne consagrados do Cebreiro, a hidria de Caná en Cam
bre e todas as reliquias de pequenas dimensións conservadas en Xunqueira de Ambía, 
Oseira, Celanova, Samos ou en calquera das catedrais e mosteiros requirían dun recep
táculo para a súa conservación. Ata o fenómeno dos grandes relicarios de parede que 
ordenaban as reliquias, os tesauros e máís aínda as sancristías funcionaron como autén
ticos gabinetes de marabillas, onde os restos santos eran mostrados nas súas arquetas, 
á súa vez custodiadas en arcas maiores3. Este costume xerou a necesidade ·dunha serie 
de recipientes que fosen máis alá das lipsanotecas que albergaban as reliquias nos recon-



ditorios dos altares. Estes receptáculos, de certa suntuosidade, puideron ser realizados 
ex profeso ou reutilizando pezas da máis variada procedencia, como as caixas de marfil 
musulmán que, parte dos botíns de conquista, pasaban a se converter en relicarios nos 
centros relixiosos cristiáns4. Galicia conta con bos exemplos ao respecto, un especial
mente interesante é o da colección de arquetas descubertas na catedral de Ourense. 
Trátase dun conxunto heteroxéneo que abarca pezas de esmalte de Limoges e outras de 
procedencia islámicas . Indubidablemente, se trata das mesmas que Ambrosio de Mora
les refería no século XVI como "arquitas muy anti
guas, bien labradas de esmalte, mas todo está 
confuso, porque los títulos que estaban en pergami
nos chiquitos se han caído de los envoltorios"6. Nos 
tesauros medievais galegos tamén ternos metare
licarios, que representan a forma do fragmento do 
corpo santo que albergan, nunha perfecta asocia
ción entre continente e contido; así, diversas 
estaurotecas con fragmentos do Lignum Crucis, 
entre as que cabe destacar a <loada- por Afonso III 
en 874 á catedral de Santiago -hoxe desapare
cida- e realizada como copia da Cruz dos Anxes 
ovetense7. Tamén, os bustos de Santiago Alfeo en 
Compostela, o de san Lourenzo en Santa Clara de 
Santiago, o de santa Catarina do Museo de Pon
tevedra:, preludios medievais do brazo barroco de 
san Froilán en Lugo ou dos de san Rosendo, hoxe 
na catedral auriense. Outras pezas cun sentido 
corpóreo menos marcado son o relicario da Santa 
Espiña de Santiago, as ampolas eucarísticas de Cebreiro ou o curioso farol reutalizado 
como expositor de reliquias en Compostelaª. 

Se a linguaxe visual dun fragmento anatómico é o suficientemente explicativa sobre 
a reliquia, tamén o son as narracións haxiográficas con que se podían decorar as arque
tas que as contiñan. Entre estas, destacaremos a que contivo os restos de santa Eufe
mia na catedral auriense, onde se recolle a vida da santa e a inventio do seu sepulcro. 
Por diversas cuestións, a arca da santa non continuou a facer as súas funcións , sendo 
reemplazada por outra peza medieval de carácter laico, pero reutilizada como relicario 
posteriormente. Trátase da arqueta nupcial do obradoiro veneciano dos Embriachi que, 
ao chegar á catedral de Ourense no século XVI, fo¡ destinada a albergar as reliquias de 
santa Eufemia9. De moi distinto ton son as xa citadas pezas de Limoges descubertas na 
mesma catedral, representando escenas das vidas de santa Valeria e santo Estevo. Ás 
<lúas se lles1atribuíu que contiñan as reliquias de ambos os santos e, o que é máis impor-

Busto relicario de 
Santiago Al feo, 
Rodrigo Eáns (?) 
1332. Capela de 
Reliquias, Tesauro da 
Ca tedral de Santiago 
de Compostela 
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tante, seren o garante dun efectivo culto en Ourense de Valeria e Esteva, de vella tradi

ción lemosina, xunto a san Martiño, patrón da catedral 10. Na miña opinión, esta hipó

tese débese matizar, xa que pezas como as que se encontraron en Ourense viaxaron por 

toda Europa a cargo de comerciantes, para terminar albergando no seu interior restos 

santos cuxo titular, en boa parte das ocasións, non se correspondía co relato represen

tado no exterior. Por outra parte, se a devoción ao protomártir Esteva estivo amplamente 

difundida en tocia a cristianclade, non ocorreu o mesmo co peculiar culto a santa Vale

ria, de carácte r fondamente local na mesma zona de Limoges, feíto que explica a súa 

frecuente representación nestas caixas relicario. Polo tanto, a súa presenza na catedral 

de Ourense parece máis lóxico atribuírlla á casualidacle do comercio que á existencia 

dun culto auriense desenvolvido a 

esta santa, cuxa caixa estaría ocu

pada por outras reliquiasl 1. 

Un exemplo ele especial trans

cendencia é o clalgunhas reliquias 

que, a pesar da súa escasa entidade 

material, debido á súa importancia 

xeraron un relicario de gran formato, 

como fo¡ o frontal de altar da catedral 

ele Ourense. Máis acliante aludiremos 

á función como fenestella confessionis 
do frontal xelmirián en Santiago. Du

rante algún tempo formulouse a po

sibilidade de que o conxunto auriense 

de pezas ele esmalte hoxe conservacl~s 

formase parte dunha grande arca re

licario, pero recentes investigacións 

poñen de relevo que, en realiclacle, os 

esmaltes conformaban un frontal que cubría a columna tenante ele altar onde se depo

sitou a re liquia de san Martiño de Tours, na capela maior da catedral. O máis interesante 

é que, a cliferenza das arquetas que eran importadas por vías comerciais, o frontal rea

lizouse por encarga, ao aparecer como cloaclor xunto ao santo francés a figura do prelado 

Alfonso II de Ourense (l l 74-1213)12. A pesar da insistencia historiográfica nas orixes 

lemosinas destes esmaltes, debemos sinalar certo aire familiar que relaciona o frontal de 

Ourense e o espléndido crucifixo de orLxe galega -tamén de esmaltes e de grandes di

me ns ións- rece nte mente adquirido polo Musée National du Moyen Age (París, Cat. 

2367 1), cos restos dafenestella de San Pedro do Vaticano (Museos Vaticanos). 
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Os carpos santos 

Arredor dos enterramentos de santos ou personaxes que suscitaron devoción, o culto 
acabaría por condicionar os seus sepulcros e a arquitectura que os rodea, e xeraría un 
catálogo de elementos que habían de ir unidos á súa expresión relixiosa ou pararrelixiosa. 
Así, os monumentos funerarios eran utilizados nunha paraliturxia de enfermos; frag
mentos dos mesmos e incluso os restos de santos empregábanse na fabricación de solu
cións medicinais; as igrexas onde se albergaban reconstruíronse ou remodeláronse para 
favorecer o culto; e por último, as translacións e aperturas dos sepulcros concluíron por 
beneficiar a aparición dun repertorio de pezas de indumentaria sacra e ourivería de dis
tintas épocas unidos á memoria do santo, moitas veces tamén utilizados con fins tau
matúrxicos 13. 

carpo sa nto por antonomasia na Galicia medieval fo¡ o do apóstolo Santiago. Da 
xpr sión material do achaclo dos seus restos xa deron sobrada conta distintos autores. 

/\ 1 mnis , a loca lizac ión orixinal do sepulcro apostólico, a súa célebre percla e as rema
d la ións da cap la maior da catedral conlevarían un estudio monográfico ele certa en
xunllo 111. /\fnda asf, debemos destaca r unha miniatura do deno~inaclo Libro ele Horas 
d Dr s 1 qu , ademais de retratar o presbiterio compostelán a fins do século XV co 
s ' ll ·nxoval litúrxi co, ac héga nos ao cerimonial dos peregrinos. Aqueles que visitaban 
uo Apóstolo non podían establecer o habitual contacto físico directo coas reliquias do 
sa nto ou co seu envolvente, polo que se debían contentar con abrazar a imaxe ele San
tiago do altar maior, situada sobre o muro de peche que separaba a capela maior da 
sancristfa absidal , onde se celebraban as misas de peregrinos no altar da Magdalena 15. 

Como recordaba Ambrosio de Morales, o frontal de altar realizado por Xelmírez para a 
catedral compostelá, era o que servía de auténtico relicario do Apóstolo. A seguir co re
lato do humanista cordobés, este frontal tiña uns portelos laterais, a modo de fenestella 
confession:is , dende as que se vían dúas pedras chás cun buraco pequeno, que comu
nicaba co habitác ulo do sepulcro apostólico, visión reservada aos arcebispos e aos 
monarcas l6. 

Pero o do Apóstolo non fo¡ o único corpo santo galega, xa que se constata a presenza 
de moitos outros, nalgúns casos baseados nun fondo culto popular, cunha expresión 
material especialmente interesante. Pensemos na virxe mártir Mariña e o seu santuario 
en Augas Santas, onde segundo se ere estaba enterrada e se conservaba o forno do seu 
martirio e unha fon te milagrosa 17. Do mesmo xeito, o coñecido sepulcro de santa Froila 
na catedral de Lugo, cidade natal de san Froilán de León, púxose en relación cun suposto 
intento de traslado de parte das reliquias á capital lucense, nas mesmas datas nas que o 
seu carpo fo¡ dividido entre Moreruela e a catedral de León. Despois de preparar un 

pulcro a tal fecto , cando quedou baleiro tras o reparto das reliquias , concluíu por 
x ra r un singular culto a un ha tal Froila, nai do patrón IB. 



Dende datas temperás tamén se recolle en Galicia o fenómeno dos bispos santos. 
Por riba das personalidades de san Froituoso ou san Martinho de Dume, o culto a un 
episcopado sacro afectou a todos os territorios do noroccidente peninsular durante os 

primeiros séculas da Reconquista. Contamos coa tradición de vinteoito sepulcros epis
copais en lria Flavia -máis venerables que santos propiamente di tos-, nove bispos san

tos de Ourense, Coimbra, lria, Astorga e quizais Lugo, enterrados no claustro regular do 

mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil, con efectiva tradición sacra dende comezos 
do século XIII e parece que tamén taumatúrxica, feito 
que levaría ao seu traslado ata o relicario do mosteiro a 
fins da Idade Media 19 . Outros son máis conflitivos, 

como san Gonzalo de Mondoñedo que, aínda sendo 
aceptado pola lgrexa romana, sofre un descoñecemento 

xeral da súa figura e, incluso, do tempo no que viviu20. 

O mesmo que Pedro Martínez ou de Mezonzo, avezado 

monxe, bispo iriense do século X que, unha vez recibida 
a sepultura no mosteiro compostelán de Antealtares 
onde fora abade, non tivo un culto i~portante e fo¡ supe

rado polas reliquias do abade Faxildo e o monxe Fer

nando, sen que coñezamos maiores noticias sobre un 

sepulcro que, no século XVI, parecía que se situaba no 
altar maior2I. Ademais da veneración ao apóstolo San

tiago, o gran culto galego do Medievo vincúlase á figura 
dun d~stes santos bispos-monxes da Alta Idade Media: 
Rosendo de Celanova (907-977), prelado de Mondo

ñedo e lria Flavia. Ao seu redor contamos cuna Vita et 

núraculi m"iniada e hoxe conservada na Biblioteca Nacio
nal de Lisboa, as interesantes novas sobre o seu sepul

cro no mosteiro de Celanova, que fo¡ obxecto dun 

importante cerimonial taumatúrx:ico, e a conservación 
ata os nasos días dun tesauro de diversas pezas de culto 
litúrxico vinculadas á, súa persoa22. Os miracvla de san 

Rosendo, ao narrar as sanacións realizadas por interce
sión do santo, son especialmente prolixos na descrición do ritual levado a cabo polos 

fieis enfermos ou endemoniados que acudían a solicitar o auxilio do santo bispo. Xunto 

ás oracións e vixilias e o contacto físico co sepulcro, documéntase o hábito de deglutir 
fragmentos do mesmo con fins curativos. Respecto ao contacto cos restos do santo, Carro 

Otero e Varela Ogando sinalan como os huracos practicados nas sepulturas, destinados 

á evacuación dos humores da putrefacción, eran utilizados polos fieis para introducir as 
mans e palpar as reliquias23. Este feito fo¡ documentado por Yepes ao referir os sepul-
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eros do "conde santo" Osario Gutiérrez no mosteiro de Vilanova de Lourenzá ou o de 
san Faxildo en San Paio de Antealtares. O primeiro consérvase na capela de Santa María 

de Valdeflores da igrexa monástica de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lugo); trá

tase dun antigo sepulcro reutilizado, segundo parece de orixe aquitana, que se encon
traba nun "arco de hermosa cantería, donde está metido el sepulcro del santo conde, 

levantado so bre dos columnas"24. O do abade 

Faxildo de San Paio de Antealtares (Compostela), 

debido ás súas propiedades curativas, tamén se 
clebeu situar elevado sobre algún soporte, aínda que 
hoxe só reste o xácigo que substituíu o sepulcro ori

xinal no século XIV, encaixado no muro ele peche do 
coro baixo da igrexa monástica25. No referente ao 

"conde santo", o cronista beneclitino destacaba que 

os fieis se situaban clebaixo do sepulcro "y gustan ele 
topar con la cabeza y con las manos en la santa arca, 

la cual es tá agujereada por dos partes, y en cada una 

ele e llas se ve el círculo del t~ma ño ele un real de a 

ocho; tienen clevoció 11 ele meter por allí los dedos y 
enc ue ntran con una caja ele madera en donde está 
e l rico clepósito"26. Estas prácticas -denominadas 

"necrolátrico terapéuticas" por Carro y Varela- tive

ron outras paralelas na tradición popular galega, 
como clemostra a busca de sanación relacionada · 

entre outros co sarcófago ele Trasmonte ou co cha

mado carpo santo ele Iria Flavia en Padrón, ambos na 
Coruña27 . O mesmo que os sinalaclos relatos de 
Yepes, os casos de Trasmonte e lria afunden as súas 

raíces mm tipo de tradición medieval, da que son un 
testemuño excepcional as sanacións narradas polos 

núracula de san Rosendo. Por último, tamén sabe

mos cluns pretiosos anulas que perte ncían aos nove bispos de Ribas de Sil e eran presta

dos a enfermos no século A.'V l, actuando como elementos curativos. 
Pode chegar a resultar sorprendente a cantidacle de obxectos de diversa natureza que 

se asociaro n ao c ulto ele santos , e en particular ao de san Rosendo. O denominado 
tesauro do santo componse clunha serie de pezas litúrxicas procedentes do mosteiro de 
Celanova, hoxe na catedral ele Ourense. O conxunto -cunha cronoloxía entre os sécu

las ' e X - está integrado por tres ane is, un báculo e tres peites litúrxicos ele marfil , un 

altar ele pórfido ve rel con prata elouraela, unha mitra curta con ínfulas, un cáliz de prata 

cunha pat na e un xogo ele oito escaques ele xaelrez en cristal ele rocha, coa súa respec-



tiva caixa en madeira de ciprés. Ademais do tesauro de Celanova, a memoria de san 
Rosendo únese a dous cálices, as súas respectivas patenas e unha alba, distribuídos entre 
dous dos lugares nos que residiu o santo en vida: Caaveiro e Compostela. Os cálices e 
patenas consérvan~e no mosteiro de Caaveiro e no tesauro da catedral de Santiago, 
datándose entre os séculas XIII e XY. No tocante á alba, tamén procedente de Caaveiro, 
tras a Exclaustración fo¡ depositada na capela de 
Santa María das Neves da parroquia de Santiago na 
Capela (A Coruña), e fo¡ datada entre os século X e 
XI, non sen certas dúbidas ao respecto2B. Se varios 
<lestes obxectos xogaron un importante papel na 
paraliturxia taumatúrxica arredor dos sepulcros san
tos, outros orixináronse a partir das translaciones dos 
seus carpos en diversas ocasións. Agás o xogo de 
pezas de xadrez, o resto de elementos que compo
ñen o tesauro de san Rosendo débense relacionar 
con estas translacións, que anovan~n o enxoval sacro 
do santo con novas compoñentes datables nas datas 
de cada translación, de modo similar a como ocorreu 
cos restos do bispo san Bernat Calbó na sé de Vic 
(Barcelon~), cuxas pezas -hoxe custodiadas no 
Museo Episcopal da cidade- pertencen a un amplo 
espectro temporal29. Os elementos antigos eran 
sacadqs e gardados como reliquias, segundo des
cribe Ambrosio de Morales, que puido ver na san
cristía de Celanova os aneis , a mitra ou o cáliz de 
Rosendo que chegaron aos nasos días30_ 

Por último, non querería concluír sen recoller o 
culto a un santo da Baixa ldade Media que forma
ría, xunto ao carpo do Apóstolo e a san Rosendo, a 
gran tríada de carpos santos na Galicia medieval. 
Referímonos ao dom¡'nico fromestán Pedro Gonzá-
lez (1180/ 1199-1246 ), máis coñecido por san Telmo, enterrado na catedral de Tui . 
Seguindo a súa vida e en paralelo coa de san Domingos de Guzmán ou a de santo Antón 
de Lisboa, Pedro González fo¡ cóengo e deán de Palencia, entregándose despois á ascese 
monástica nunha procura do perfeccionamento relixioso. Do seu decanato e a través 
dunha paulina e milagrosa caída de cabalo pasou a unirse ás filas dos recentes predica
dores. Un tema a estudar con maior profundidade sería o seu vínculo co monarca Fer
nando III, como confesor do mesmo, a quen acompañou no cerco de Sevilla, xesta dende 
a que sen moitas explicacións marchou a Santiago de Compostela, onde se instalou no 
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convento de San Domingos de Bonaval, despois no de Ribadavia e, finalmente , en San 
Domingos de Tui31. Quizais un dos testemuños máis interesantes sobre Pedro Gonzá

lez sexa o do seu e nterramento . Segundo relata a lenda haxiográfica do Passionario 
tudense, san Te lmo fo¡ enterrado no trascoro da catedral tudense, "inter chorum et por
tani principales"32 . Dadas as relacións entre episcopado e ardes mendicantes durante as 

primeiras décadas de expansión destas últimas na Península, que un dominico pasara 
en 1246 a ser enterrado nun lugar preeminente do templo titular da diocese non deixa 

de ser chocante . Aquí encontramos dúas cuestións que deberon ser determinantes no 

proceso: en primeiro luga r, a relación de amizade do dominico con Fernando III, e en 
segundo, a admiración que suscitou no bispo don Lucas de Tui, segundo os textos último 

responsa ble da súa sepultura na catedral e que, despois , había de optar por se enterrar 

e l mes mo nun sep ulcro paralelo ao de Pedro González. En todo caso, as novas sobre a 
fortun a do enterramento de san Telmo e outros res tos son variadas. O monumento fune

rar io pronto comezou a exs uclar os consabidos líquidos utilizados en curacións, así como 

o r c ibir a visita de e nfe rmos e mariños que se encomendaron á súa protección, inco

dndos lll1 prime iro ¡ roceso de informac ión sobre estes fe ítos vinte anos clespois da súa 

morl , no apítulo Xera l da Orcle dominica . Do trascoro catedralicio, onde gozaba de 

lúmpuda ' altor, os res tos morta is foron trasladados á chamada capela dos hispas ou do 
anlísimo acra me nto, por vontacle do prelado don Diego ele Avellaneda segundo rela

taba Ambros io de Morales, situada "en la Capilla Mayor, al lado del Evangelio, en el Cru
cero"33 ou, como indica a traslat-io seguinte , "a la Capilla que llaman ele los Obispos, que 
está a la entrada de la puerta traviesa de esta Iglesia a la mano derecha"34. En 15 79, o hispo 

Di go el Torque macla construíu unha capela propia dedicada ao culto do santo, cuxos 

res tos nes tas citas se limitaban a tres fragmentos do cranio, a mandíbula superior, o óso 
dun brazo, un fragmento ele fémur, os duna tibia e un peroné "y otros muchos pedazos ele 
huesos 1nás nienudos". A osamenta colocouse no relicario de prata "con el vulto del Santo 
enáma" rea lizado ao efecto, mentres a terra que a acompañaba fo¡ introducida nunha -

caixa, nun carneiro fronte ao altar da capela35. Este novo espazo puido ampliar a orixi

nal capela románica do extremo oriental do brazo sur do transepto aínda que, finalmente , 
a capela ele San Telmo fo¡ de novo reconstruída a partir de 1 732 nunha gran capela reli

cario , e n anuncio do previsible éxito da canonización do santo, que se produciu en 
174!36. 

O proceso ele beatificac ión descrito por E. Flórez é un claro síntoma de que Pedro 
Gonzá lez fo¡ obxecto dunha fonda devoción popular, pero dunha máis relaxada obser

vac ión palas xerarquías ecles iásticas. Tras unha suposta beatificación en 1254, noticias 
el di stinta calidade se suceden ata a Idade Moderna37. En 1741 , Benedito XIV sancio

naría o seu culto con oficio e misa, festividade que se estendería a Palencia, Tui, o norte 

el Portuga l, Sevilla e Bizkaia38. Dos obxectos vinculados ao seu culto dannos novas 

Ambrosio ele l !orales e as lenclas haxiográficas. O báculo de muleta e o hábito encon-



tráronse n a primeira trans la ción do corpo , cons ervá ndose o prime iro e n gast a do e n p rata 

e o segundo nunha arca n a sancristía da c a tedraJ 39 . R e spe cto a correa do h á bito domi

nicano , t a mén se encontraba na c a t e dral, aínda que a t radición indica qu e fo¡ rega la d a 

por san Telmo ao s e u hospe deiro quen , tras un infrutuos o inte nto d e corta la e n dúas p a r 

tes, terminou por lla doar a o Cabido para que estivese co hábito e co b ác u)o40. E s tes 

obxectos pasarían a integrar a imaxe dun culto definido, c omo t o dos, e s o s tidos pola fe 
dos cre ntes na Galicia mediev al. 
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A relixiosidade barroca en Galicia. 

Reliquias e relicarios 

Domingo L. González Lopo 

O inicio da devoción ás reliquias entre os fieis cristiáns desenvólvese de maneira pau
latina entre mediados do século II -época na que están datadas as primeiras novas sobre 
a veneración dos restos dun mártir- e as décadas finais do século IV, tempo no que apa
recen os primeiros testemuños dun verdadeiro culto fundamentado na crenza de que 
aqueles poden transmitir virtudes e beneficios aos devotos que se achegan a eles. Cando 
a comezos do século V se afianza a idea de que esta facultade se pode estender q cal
quera obxecto ou substancia que estivera en contacto cos ósos ou a sepultura dun bena
venturado (terra, po, flores, ramas, cirios, teas, aceite da súa lámpada ... ), pódese dicir 
que naceu de maneira plena o culto ás reliquias. Unha práctica que tivo os seus inicios 
na Igrexa de Oriente, para ser inc?rporada máis tarde pola de Occidente, que non obs
tante a vai asumir de forma máis intensa, ata adoptar manifestacións que será n total 
mente descoñecidas na área oriental, onde, por outra banda, o fervor dos fieis se vai 
desprazar paulatinamente cara á veneración das iconas I . 

No desenvolvemento deste fenómeno xogaron un papel fundamental dous elemen
tos : o sentimento de que a reliquia é un medio para entrar en contacto co sobrenatural; 
e, a convición de que é posible, a través dela, alcanzar a solución de problemas concre
tos q4e se presentan na vida cotiá. Polo seu intermedio, o benaventurado deixaba de ser 
un ente incorpóreo e afastado para se volver patente e tanxible, pudendo así recibir de 
forma directa os rogos e súplicas do devoto e atendelas de maneira inmediata. Isto explica 
unha das ·primeiras manifestacións da veneración colectiva dos sagrados despoxos dos 
,mártires, o 'enterramento ad sanctas, é dicir, nas proximidades do lugar onde repousaba 
un deles2. As persoas martas con fama de santidade pronto herdarán as facultades outor
gadas aos que derramaran o seu sangue por Cristo, facendo posible que, desaparecidas 
c¡s persecucións e triunfante a Igrexa, o culto ás reliquias, lonxe de se debilitar, robuste
cese e incluso enraiz~se fortemente en lugares onde apenas existiran mártires ou os seus 
restos chegaran en escaso número. 

· Durante a Idade Media os azos por posuír reliquias vai dar orixe a un comercio desor
denado das mesmas, ao tempo que as Cruzadas e a presenza europea en Terra Santa 
permitirá a difusión por Europa dun inmenso caudal de reliquias tan marabillosas como 
fantásticas, algunha das cales vai recalar en altares galegas; o mosteiro de San Paio de 
Antealtares enorgullecíase de posuír no século XVII, entre outras, unha parte do cinto 
da Virxe María, unha redoma co seu leite, algo do feo sobre o que Cristo comeu cos seus 
discípulos e un gran de incenso dos Reis Magos3. Os excesos aos que se chega serán 
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orixe das primeiras censuras, xa no século XJJ4, que gañan en intensidade dende finais 

do XIV no medio dos primeiros intentos de renovación espiritual que se viven no seo da 

lgrexa . Esta iniciativa será continuada tanto polo humanismo cristián, destacando polas 

súas críticas a figura de Erasmo de Róterdam, como polos país da Reforma protestante. 

En efecto , Lutero e Calvino converterán o culto ás reliquias en branco da súa aceda iro

nía, el e maneira especial o segundo deles , a cuxa pluma se debe un demoledor Tratado 
das reliquias, publicado en Xenebra en 1543 , onde aproveitará os copiosos argumentos 

que es te campo ll e ofrecía para ridiculizar as condutas dos católicos e para demostrar o 

vá lido das súas formul acións doutrinais. 

Por tocio isto, o Concilio de Trento vi use na obriga de tratar a fondo o problema, que 

aborclou na súa ses ión XA'V el e decembro de 1563. O resultado fo¡ a decisión de apoiar 

o culto ás re liquias afirm ando a súa lexitimiclade ao tempo que condenaba a aqueles que 

o rcxc itaban ; pe ro tamén censurou os excesos e marcou unhas pautas para depurar os 

rros e stablcccr no futuro a autenticiclacle das que se había ele continuar a venerar ou 

das novas que puidcscn aparccerS. Con tocio , o ardor da loita contra o protestantismo, a 

n s idad d apunta la r a confi anza dos Fi e is , o desexo destes ele seguir recorrenclo a un 

m dio qL1 onsid •raban lexítimo e eficaz para obteren a solución dos seus problemas, 

osí ·omo o apoio (¡ tradic ión inmemorial como argumento ele validez, garantiu non só a 

p ·rmun nc ia dun comportame nto secular, senón tamén ele moitas das súas clesviacións, 

ao l mpo que fo c ilitou a aparición de novas manifestacións devotas en torno a santua

rios in ditas. A "pía afección", que invocaba Ambrosio de Morales para calibrar a vali

cl ' Z das r liquias, así como a "piedacle e devoción brancla en consultar e resolver que non 

p , c he a porta ao ace rtar"6, abrirá de feito un enorme portalón polo que se van coar con 

e norme inclulxencia píos restos ele incerta orixe, ao tempo que acalará as voces crítieas 

temerosas de incorre r en he terodoxia , tal como lle ocorreu a aquel xesuíta que fo¡ exco

mungaclo por condenar as supersticións do Sacromonte granadino?. 

En G alicia cle téctanse ele xeito temperán mostras do culto martirial, manifestado en 

clúas das súas expres ións máis características, o enterramento ad sanctas e a veneración 

dos seus restos por medio de fenestellas practicadas nas paredes do seu túmulo; ambas 

son visibles no primitivo enterramento que a principios do século IX descubrirá obispo 

Teoclomiro de Iría no que despois se chamará Compostela, xermolo do santuario levan

tado en honor de Santiago Apóstolo para custodiar os seus ósos e os dos seus discípulos 

Teodoro e Atanasio8. De todos xe itos non será Galicia terra de mártires , aínda que a tra

dic ión loca l, mesturada coa erudición pseudohistórica, terxiversará a realidade conver

te ndo en autóc tonos a lgúns dos mártires máis esclarecidos dos primeiros tempos do 

c ri sti anismo e situará en de terminados recantos da súa xeografía o lugar do seu sacrifi

c io9. É o caso de san Mamede, santa i\ila riña ou san Xiao, que darán orixe a santuarios 

cuxa importancia s este nclerá ata os nosos días , pero nos que a reliquia non existe ou , 

aíncla qu se presuma a súa presenza, non é visible. Así sucede no monte Aloia , conver-



tido pola piedade popular nun auténtico cemiterio de mártires , ata o punto de gue "di a 

tradición, se se apertara aquela terra botaría sangue. Isto confinnao o rito que se levaba a 

cabo durante as romarías de San Xulián, na que os romeiros subían os banzos da escalinata 

que vai da fonte a capela e en cada banzo rezaban unha avemaría, xa que se cría que debaix o 

de cada un xacía soteJTado un mártir". Alí estarían ocultas as reliquias de san Xiao e de 

santo Epitacio, lendario fundador da diocese tudense, trasladadas dende a cidade do 

Miño para libralas da profanación a mans dos musulmáns. Ague! lugar de culto alcan
zaba así a súa garantía co firme apoio dunhas reliquias gue, aínda gue invisibles, mani
festaban a súa presenza mediante a concesión dos favores procurados polo fi e l; o máis 
evidente, a solicitude de tempo favorable para as colleitas mediante a realización de roga

tivas coa imaxe do santo, gue dende a catedral se trasladaba en procesión á ermicla a el 
dedicada e despois ás correspondentes pedras do sol ou da chuvia en función da nece
sidade gue houber en cada momento'º· 

Non obstante, o santuario máis importante para os galegas ligado a unha reliquia, e 
gue se eleva sobre a multitucle ele centros de devoción locais , será sen clúbicla Santo 

André de Teixiclo. De longa tradición -remóntanse ao século XIV as novas máis antigas- , 
é fácil encontrar nos testamentos ·das clioceses ele Santiago e Tui redactados nos sécu 

los XVII-XVIII, cláusulas nas gue se lle deixan esmolas, ordénanse misas na súa honra ou 

clisponse a celebración de peregrinacións por medio de substitutos do outorgante, gu e 
sen clúbicla buscaba librarse así ele ter gue acudir "despois de marta onde non foi de vivo". 

Así as causas, boa parte dos cultos gue se desenvolven na Galicia do Barroco en torno 

a unha reliquia terán como obxecto os carpos santos, é dicir, ou ben os cadáveres dagueles 
individuos mortos con presunción de santidade e cuxa veneración fo¡ autorizada pala 
xerarguía episcopal, ou ben os gue por aparecer incorruptos na súa sepultura rnoito tempo 

despois da súa marte, mereceron a canonización popular, senda o seu culto tolerado polas 
autoridades eclesiásticas. Dous dos casos máis antigos encontrámolos en Tui. Trátase de 

?an Xoán Tersón (o san Treeqón cantado polos trobadores medievais), gue viviu no século 
XII e cuxo sepulcro na capela de San Xoán do Porto, máis tarde incorporada ao convento 

de San Domingos, fo¡ obxecto de intensa devoción entre os comarcáns, tanto galegas 

cpma portugueses, ata comezos do século XVII, cando a oposición episcopal ao seu culto e 
a dispersión das súas 'reliquias apagou o fervor dos fieis , ao gue pronto seguiu o esguece

mentoll. O outro será san Pedro González, un dominico gue falece en Tui a mediados do 
século XIII , chamado san Telmo en virtude de escuras ligazóns gue o asimilan a un culto 

previo de orixe mediterránea, o de santo Erasmo ou sant Elmo, gue fará del patrón dos 

navegantes ao tempo gue da diocese tudense, ao ser adoptado como protector polos seus 

bispos, gue trasladaron o seu corpo a unha capela da catedral destinada a servir ele lugar 
de enterramento para os mitrados. A conversión do seu altar en privilexiado lugar de culto 

na segunda metade do século A.'VI contribuirá a cimentar fortemente a súa devoción en 

todo o Baixo Miño, área da súa actividade como predicador e taumaturgo poderoso, cali-
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dacle que lle fa¡ merecer por antonomasia o nome ele Carpo Santo polo que se lle coñece

rán moitos dos seus devotos en Galicia e fóra dela, aíncla que a súa canonización oficial, a 
pesar ele varios intentos, nunca se chegará a obter ele Romal2. 

A pesar ele que dende o século XIII a Santa Sé regulará progresivamente o proceso 
ele inserción no calendario ele novos santosl3, facultade que acabarán por se reservar en 

exc lusiva os Sumos Pontífices, en especial dende os decretos promulgados por Urbano 
VIII no comezo do século XVII, isto no freará o comportamento dos laicos, que outorga
rán o seu favor ele maneira ininterrompida a novos carpos santos. Resulta moi difícil esta

blecer unha nómina exhaustiva destas reliquias a causa da enorme versatilidade do seu 
c ulto, que se irá apagando ou acenclendo en función da súa capacidade para atender os 
rogos dos fi e is; non obstante, algúns alcanzaron gran relevancia ata os nosos días. É o 
caso ele santa Trahamuncla de Poio, o abade Domingo III de Armenteira, o Conde Santo 

- sorio Gutiérrez- de Lourenzá, santo Eufrasia de Samos, o Carpo Santo de Rocas, os 

Nov Bispos antos de Ribas ele Sil, o Carpo Santo de Conxo, san Gonzalo de Mondo
' do, sa nta Pate rna de Arnois , O Bispo Santo de Iria -que curou das súas doenzas infan

tís a Rosa lfa el astro- , san Wintila de Punxín, san Miguel González -compañeiro de 
sur Ti lmo- d Asma ( hantada), sa n Diego Pe regrino (san Bó Home) de Mosende, san 

Rom •u d · oruxo ou o corpo e ncerrado no sarcófago de Trasmonte (Frío!). A impor

tttn ia que para a devoción popular teñe n este tipo de reliquias queda perfectamente 

! ' mostrada [ola capacidade continua de xerar novos lugares de devoción. Algúns dos 
m ncionados reciben culto de nde época medieval, pero outros nacen ao abeiro da exa
cerbación do sentimento relixioso durante o Barroco, como acorre co corpo santo da 

colexiata de lria, cuxa incorruptibilidade é descuberta en 1675 ao ser trasladado da súa 
loca lizac ión rLxinaJl4. Incluso tardíamente seguirán aparecendo novos lugares de vene

ración; o máis sobresaínte é o caso do cadáver dun náufrago do buque alemán Salier, 
embarrancado en Corrubedo o 8 de decembro de 1896. A súa anónima sepultura no 
cemiterio parroquial de Xuño (Porto do Son) converteuse en lugar de peregrinación, se 

ben neste caso non pola ausencia de descomposición cadavérica, senón por se estender 
a crenza ele que se trataba da sepultura de san MigueP 5. O Norte de Portugal, tan afín 

culturalmente á nosa terra, é un magnífico exemplo do vivas e puxantes que se mante

ñen estas crenzas, xa que o culto a cadáveres incorruptos acabados de morrer é un fenó
meno que se mantén vivo na actualidadel6. 

O enorme concurso de xente que convocaban e os beneficios que xeraban para a 
igrexa que albergaba algunha destas reliquias, explícanos o interese de moitas delas por 

se facer con un . De aí que en ocasións se establecesen auténticas pugnas por alcanzar 
o dereito a sepultar a persoas mortas en olor de santidade ao acubillo dos seus muros , 

como sucedeu tras o falecemento do célebre misioneiro capuchino freí Xosé de Cara

bantes, no que "todas /ns comunidades de In villa de Monforte querían para sí este precioso 
tesoro", qu finalmente parou no convento ele franciscanas descalzas, onde aínda se man-



tén enteiro 17. De igual maneira, a invención dun corpo incorrupto rexistrábase con todo 
coidado nos arquivos, como se fixo no seguinte caso. "Nota curiosa. El día ocho de Julio 
de mil sietecientos quarenta y quatro, con el motivo de demoler la iglesia de el convento de 

San Francisco de esta ciudad para la nueva fábrica, se halló un cadáver de sacerdote entero 
e incorrupto, vestido de hábito de San Francisco y vestiduras sacerdotales; trasladóse a la 

celda Guardianal y el día diez de dho mes al capítulo de dho convento, y le sepultaron en 
su caja(. .. ). Conociéronle varios y dixeron era el cadáver de D. Juan de Sa1Tia y Prado ( ... ), 

que murió en opinión de venerable y se trata de su canonización( .. . ). Se le avía dado sepul
tura en dho convento el día siete de Enero de mil sietecientos y onze ( .. . ). Y pª que en lo 
futuro aiga algª luz de este caso, lo anoto y firmo . Dr. D. Francisco Fandiiio"IB. 

Estes carpos convertíanse en ocasións en improvisada fon te de reliquias, como suce
deu en 1615 na vila de Ribadeo, en cuxo convento de San Francisco descubriron dous 
carpos sen signos de descomposición. Ao se correr a voz acudiu todo o pobo a venera
los como santos, "y alguno llevó por reliquia un dedo de la mano del más viejo'', que non 
se puido recuperar e "después de muchas diligencias se supo andaba por reliquia por las 
casas quitando calenturas"l9. Este desexo de obter un anaco dun corpo considerado santo, 
que explica o despezamento aoque. ás veces se sometían, podía chegar a poñer en perigo 
a súa posesión por parte do templo no que se achara, de aí que se aproveitase calquera 
circunstancia casual para mantera integridade das reliquias protexéndoas da cobiza dos 
poderosos, cuxas demandas dificilmente podían ser rexeitadas por unhas casas ás que 
con frecuencia favorecían. Ternos un bo exemplo no caso do cadáver de frei Garcfa de 
Blandés, cw¡todiado no convento de Santa Clara de Allariz, a quen xa fa¡ referencia 
Ambr9sio de Morales durante o seu periplo, dicindo que "venéranle por santo y tiene cua
derno con sus milagros"2o. En efecto, relata frei Jacobo de Castro, como un día se abriu 
o seu sepulcro para repartir algunhas reliquias, pero "quiso Dios manifestar lo poco que 

se agrada de semejantes destragos, so color de devoción, y estando el cielo sereno, y claro, se 
comen9ó a obscurecer con tan densas nubes y un viento tan furioso, que arrancava los árbo

les de cuajo, temblava todo el Convento, y parece se quería hundir, anegado en un diluvio 
de__ agua, que con muchos truenos arrojavan las nubes( ... ). El Provincial arrepentido, bol

vi,ó con mucha prisa y devoción a juntar las Reliquias, las que apenas restituyó al sepulcro, 

quando cesó la tenipestad, quedando avisado de no cometer semejante sacrilegio. Dios quiera 
sirvd de exemplo para quantos con impía devoción destrozan sin consideración los Relica

rios, privando a los Santos de su mayor y especial culto"21. 

A paixón que espertaba algún deles explícanos que durante o século XVII , coma nos 
tempos medievais, se volvesen levar a cabo píos latrocinios. Así ocorreu co cadáver do 
franciscano freí Gregario de Castro, falecido en 163 7 no convento de San Diego de Sal
vaterra e venerado como santo a ambas as marxes do Miño, que fo¡ roubado polos por
tugueses en 1641 cando tomaron esta vila no transcurso da Guerra da Restaura9iio e cuxo 
destino se ignoraba en 172722. 
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Claro que o entusiasmo que estes santos ocasionais espertaban repousaba sobre a 

esperanza da súa capaciclacle para facer milagres; se esta fallaba, a devoción arrefriaba 
coa mesma rapidez coa que prendera e con rapidez se sumía no esquecemento o perso

naxe outrora aclamado. lso quizais explica o destino incerto do corpo de freí Gregario 
de Castro, que probablemente non estivo á altura das expectativas espertaclas á súa 

morte . Son moitos os casos que refire fr. Jacobo de Castro ao respecto, como o de freí 

Juan de Madalena, irmán lego en San Francisco de Santiago, home virtuosísimo segundo 
os seus contemporáneos, quen incluso visitaba na cociña do convento o propio arcebispo 

Don Gaspar de ZC1ñiga - a quen vaticinou que sería metropolitano ele Sevilla- para lle 
pedir consello acerca de negocios de suma importancia. Morreu en 1570, pero "después 
de su tránsito, aunque tuvo mucha fa ·ma de su santidad por algún tiempo, todo después lo 
sepultó el olvido"23 . 

ó se te rnos en con ta esta tradición previa, pocleremos entender o enorme éxito que 

alca nzará a devoción aos novas santos catacumbais que entran en Galicia dende finais 

do s c Ltlo XVI 11. En 1789 chegaría o carpo de san Vi torio á catedral compostelá, regalo 

do 1 apo Pío VI , s Lticlo e n l 795 polo de san Campio á freguesía ele Entíns, traído polo 
·6 ngo a rel al 1 • antiago e arcediago de "lrastámara Don Javier Zelacla, e en 1796 polo 

el so n La ri •ro , destinado ao convento de clarisas santiágués . A estes seguirían outros, 

qu · irún arribando durante a prime ira metade do XIX -san Ficlel en 1817, san Pexerto 
en 1 I, santa Minia en 1848 ... - , algúns dos cales ciarán orixe a santuarios ele grande 

importancia. Ás veces enfocouse o seu estudo como un fenómeno singular, pero en rea

liclacle trátase clun culto que enlaza cunha tradición ben asentada clespois de varios sécu

las ele cl esenvolvemento. A noviclacle é que a suposta incorruptibiliclacle dos que acaban 
de chegar - os seus ósos veñen embutidos en figuras ele cera- permanece sempre mani

festa, por iso o contacto directo coa urna do santo aumentará o seu valor e o seu presti
xio entre os clevotos24. 

A ausencia física ele reliquias non fo¡ obstáculo para a devoción dos fieis, cuxa capa

ciclacle de fabular carece de límites á hora ele tecer traclicións ligadas á presenza ele bena
venturados -xorden así as can'lCIS dos santos, en ocasións sepulcros antropomorfos, como 

o de san Guillerme en Fisterra, que se poden empregar como leito en ritos ele fecunda
ción ou para recoller as augas pluviais con fins terapéuticos-, ou á invención ele imaxes 

milagrosas en lugares recónditos , ás que se lles asigna a mesma capaciclacle có resto ele 

benaventurados. Ás veces ambas as realidades fúndense nunha soa, como acorre na céle

bre romaría lalinense do Corpi·ño , onde o cadáver incorrupto clun venerable ermitán clá 
orixe ao nome e ao respecto que merece o lugar, mentres que será a imaxe da Virxe alí 

aparecida a encargada de dispensar os favores celestiais aos romeiros que acoclen na súa 

bu ca. Noutros casos ten lugar unha auté ntica transposición do valor da reliquia res
pec to da imax titular do santuario , sen que haxa necesidacle ele que aquela existise 

nunca, de maneira que é a propia efixie a que se converte en reliquia ao ser reputada 



como a encarnación do santo, alcanzando así a consideración de punto de enlace co 
mundo sobrenatural. Iso explícanos que os sagrados simulacros sexan obxecto de ritos 
e prácticas que nos inicios do culto ás reliquias se levaban a cabo con estas. Así se xus
tifica o hábito de pasar panos por eles, tocalos con obxectos diversos (varas para o gando, 
coitelos de madeira para "cortar" a enfermidade aplicándoos á parte do corpo <l anada, 
ramos que despois van ser pendurados nas casas ou nas cortes cun fin apotropaico .. . ) 
ou tomar algo do aceite da súa lámpada, que no fondo son outras tantas maneiras de 
crear ao tempo reliquias particulares -como cando se colle terra dos sepulcros de car

pos santos25-, pois é crenza que o poder da auténtica transmítese ao obxecto que estivo 
en contacto con ela -ás veces, en función da importancia, o contacto non é imprescin
dible e basta coa mera presenza no santuario-, pudendo así o posuidor gozar de maneira 
indefinida dos beneficios que a reliquia é susceptible de outorgar. Pero tamén mediante 
a imaxe se pode castigar o santo -como antano se facía cos seus restos26_ para obrigalo 
a cumprir coa petición que se lle fixera, ben sexa pechándoa, pendurándoa boca abaixo, 
batendo nela ou mollándoa. 

Esta familiaridade coas reliquias.alcanza o seu punto culminante a partir do momento 
no que pasando dos santuarios aos domicilios entran na esfera do privado. Precisamente, 
o impulso que a doutrina aprobada en Trento deu durante o Barroco á súa veneración 
desenvolveu entre os fieis fortes azos de posuílas. É o tempo no que membros da nobreza 
e da fidalguía se esforzan por ter nos oratorios das súas residencias as súas propias re li
quias , chegando incluso a crear auténticas lipsanotecas a imitación da que conseguira 
reunir. Filipe U no mosteiro de El Escorial. O exemplo máis destacado en Galicia será o 
da cap~la doméstica dos Condes de Lemos, ben provista de reliquias obtidas en Italia a 
principios do século XVII e que terán como destino final o convento de clarisas de Mon
forte, onde a propia condesa, Catalina de la Cerda, profesaría como relixiosa en 1634 
despois de ·enviuvar27. Outros, sen chegar a estes extremos, conseguirán reunir para as 
súas capelas notables exemplos. É o caso do conde de Gondomar, que durante o desem
peño da súa em~aixada en Inglaterra obterá o cadáver dun sacerdote católico, Tomás 

· Maxfildeo, aXustizado en 1616, o cal, xunto a outros restos, será venerado no oratorio da 
SÚfi residencia de Baiona ata o seu posterior traslado ao relicario da catedral de Tui2B. 
Non é un caso illado, ~a que o informe da visita pastoral xirado á diocese compostelá en 
1 79 i revela que na capela do pazo de Rosende, en San Martiño de Calvos de Sobreca
miño (Arzúa) -propiedade en 1784 do rexedor compostelán D. Jacobo de Hermida-, 

. custodiábanse reliquias de varios santos, así como o corpo de san Felicísimo, gardado 
nunha caixa de madeira; sen dúbida se trata dun novo corpo santo que engadir á lista de 
restos catacumbais chegados a Galiciana segunda metade do século A.'VIII 29. 

Xunto cos anteriores, son os eclesiásticos -como cabía esperar- o grupo que está en 
mellares condicións para se facer cunha boa cantidade de reliquias , tal como demostran 
os testamentos que manexamos para a elaboración da nosa tese de doutoramento30; prac-
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ticamente o 40% das alí mencionadas, entre elas as máis importantes, perténcenlles, 

aínda que hai excepcións, como o caso de Alberta Camboña, unha criada que no seu 
testamento de xullo de 1719 declara te r no seu domicilio: "Un relicario de plata de buen 

tarnCl'ño lleno ele reliquias, una cruz de plata rnaciza llena ele reliquias de rnuchos santos, 
un relicario grande ele dos onzas de plata lleno de reliquias y por el otro un agnus con un 

lignurn crucis al pie, un corazón con su cerquillo de plata y un nigrum crucis (sic) en el 
rnedio"3 I . Claro que esta situación se explica porque estivo ao servizo dos cóengos, de 

cuxos enxova is, ben fose por doazón ou por subtracción, debía proceder tan importante 

colecc ión. 
A re liquia que máis se c ita nos testamentos, sorprendentemente, é o Lignum Cru

cis. Erasmo prim e iro e Calvino máis tarde afirma ran que de reunir os restos da Vera 
ruz qu e pululaban por Europa pocle ríase cargar con eles un gran barco; a verdade é 

qu e dcspois de le r as últimas vontades tudenses e compostelás, habería que concluír 

qu qu eda ro n c urtos, pois só cosq ue circulaban por Galicia quedaba asegurada a 
maior part cl aque! ca rga me nto. Ata un total ele vintenove Ligna Crucis aparecen alí 

o ns i nodos, c inco testadores asegura n posufr máis el e un. Tampouco faltan outras 
r li qu ias x pc iona is, co mo unh as pingas do sa ngue do propio Cristo (por certo que 

prov istas do co rr ·sponclente cert ificado ele a ute nticiclacle)32 e un pouco ele leite da 

Virx . Non obstante, a maior parte son ele benaventurados, senda santa Tareixa de Xe-
s(1s a que apa rece c itada en máis ocas ións - tres- , mencionándose un total ele cinco re

li q ui as súas; o caso mfüs completo é o do cóengo ele Santiago Don Álvaro de Zayas 

que, no seu testamento de outubro de 1673, legou á súa sobriña un relicario cun frag
me nto de sudario, ele carne e unha sinatura da doutora da igrexa. Outro caso digno de 

mención é o do a rce di ago de N e ndos e inquisidor do Reino de Galicia, Don Pedro 

Osario , que tiña nunha caixa ele Flandres reliquias de santa Liberata, santa Susana, 
sa n Silvestre, sa n Vita l e un dedo de san Rodrigo, obsequio do arcebispo Don Fer

nando ele Anelraele y Sotomayor, as cales, despois da súa marte, legou ao convento de 

agust inas recoletas ele Vilagarcía que aquel prelado fundara. En mans doutros cóengos 
e xente de prosapia encontramos ósos de san Domingos, san Xoán de Deus, san Cán
dido, san Xustino, santa Honesta, santa Rufina , san Ramón, os santos de Arjona, santa 

Rosa ele Viterbo ou un anaquiño da sandalia de san Toribio de Mogrovejo, que acaba

ron e n mans ele parentes , capelas particulares, a igrexa onde se recibira o bautismo, 

templos conve ntuais ou a catedral, que engrosou o seu depósito de reliquias co carpo 
ele sa n Quirino, traído ele Roma polo arcebispo Don Pedro Carrillo33, e unha reliquia 

de san Félix que, nunha urna adornada de figuras de bronce dourado, lle legou en 

1777 por med io do seu testamento o cóengo Don José Valdivieso34. 
on obsta nte, unha proporción importante das reliquias mencionadas -máis do 

42%-, en especial as que están en mans ele xente humilde, carecen de identificación e 

el scoñécese a súa procedencia. Sirva ele exemplo o seguinte caso, extraído do inventa-



rio de bens do coñecido arquitecto santiagués Diego de Romay: "Se encontró en una caja 
de plata de un dedo de largo un hueso, al parecer de un santo"3 5. Posiblemente non se trata 
dun descoido, senón de pura e simple ignorancia dos seus donos , ben porque os herda
ran sen maior información dalgún parente, por ser creada mediante contacto nalgún san
tuario, ou por proceder dalgún personaxe con fama de santo aínda que sen canonizar, 
obtida con toda seguridade no medio do paro
xismo histérico que adoitaba rodear o enterro 
de tales individuos, momento no que os cadá
veres eran asaltados polo xentío no seu afán 
por se facer con cabelos, unllas ou algún 
anaco da súa roupa ou calzado, en episodios 
semellantes aoque nos narra Don Juan de 
Mera, colexial de san Clemente, relacionado 
co enterro de Constanza de Xesús, rectora do 
colexio de Horfas de Santiago: "Después de 

larga edad ( conio de noventa J' qi~atro años) 
murió en un día, viernes trece del mes de Enero 
de este año ( 1679 ). Enterróse en el día sábado 

próximo catorce (. .. )entre doce J' una del día. 
Concurrió aquella noche antecedente J' el día 

del entierro todo Santiago, de tal suerte, que no 

se podía ninguna persona revolver en la iglesia 
con ella. Venerábanla a esta por entonces ya por 

tan santa, que cada uno le quitaba su pedacito 

de ropa a modo de reliquia por lo que pudiese 
suceder a lo adelante, a mí me tocó un pedazo 

del cordón de San Francisco que llevaba, otro 

colegial de esta casa llaniado don juan de 

Meneses, llevó un pedazo de escapulario J' otro 
llamado don Francisco Carrera, asimesmo de 

este colegio, llevó tod~ el velo J' se llevara más 
si dieran lugar las guardas que estaban con ella porque no la dejasen desnuda por la inde

cencia. Venían muchas damas J' le besaban los pies, otras la ropa, otras personas le tocaban 
los rosarios J' cualquier cosa que traian, con mucha veneración J' humildad (. .. )"36_ 

A maior parte das mencións testamentarias de reliquias se concentran entre mediados 
do século XVII e as primeiras décadas do XVIII. A. Peñafiel afirma qu e no Setecentos 
se observa nos testamentos murcianos unha diminución no proceso de acumulación 
de reliquias con respecto ás dúas centurias anteriores37, unha realidade que tamén de
tectamos na nosa documentación e que, ao noso xuízo, sinala o inicio dun cambio na 
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súa valoración. Esta nova actitude cadra, e sen dúbida se ve influenciada, pala aparición 
das primeiras críticas dos intelectuais da Ilustración cara ás falsas reliquias e os usos que 

frecuentemente, a espurias e verdadeiras, se !les daba por parte dos fieis. Tamén a Igrexa 
com ezou a adoptar unha actitude máis estrita no relativo ao seu culto , e nas visitas 

pas tarais que se realizan durante o Setecentos xa non se limitan os bispos ou os seus 

representantes a mencionar a existencia de reliquias nos altares das igrexas ou capelas 
privadas que inspeccionan, senón que esixían ver as súas auténticas antes de consentir 

a súa exposición e culto38. Pala 

contra, nos testamentos máis an

tigos non existe preocupación nin
gunha por demostrar a autentici

clacle das que se posúen. Só en un 

par de ocasións se mostran dese
xosos, os testadores, por deixar 

claro que non se trata dunha fal

sific ación , e en ambos se debe, 

máis que a un interese persoal, á 

importa ncia da reliquia que se 

menciona e ao prestixio do lugar 
ou da persoa á que se ofrece. Así 

canelo Antonio Martínez de So-

11.,.11~ J. c,,,;,.l if•r. moza e a súa esposa legan ao deán 

e Cabido composteláns polo seu 
testamento de 1662 unha reliquia 

ele santo Antón de Paclua, "que es un buen pedazo", declaran que a recibiron de tres frades 

do convento de San Lourenzo "de santa y exemplar v ida, que el uno era el P. Vidal, guar

dián de clho convento, otro era el P. Caneda y otro el P. Fray Pedro Nanclares, que aunque 

los primeros eran de ejeniplarísúna vida, el P. Nanclares murió en opinión ele Santo( ... ). 

Oigo esto por la certidu'll'ibre de la reliquia que es clel mesmo santo". Sen dúbida a mesma 

intención é a que move a declarar ao prior da catedral santiaguesa, Doutor Don Fran

cisco de Vivanco, no seu testamento de abril de 1708, que o lignum crucis engarzado en 
ace iro e ouro que lega ao administrador do Real Hospital fara propiedade "ele su Alteza 

Real D. Juan de Austria"39 . 

Haberá polo tanto que agardar a entrado o século XVlll para que apareza non un des

prezo da re liquia, pero si unha maior responsabilidade no seu uso e a autorización do 
seu culto. Será daquela cando encontremos as primeiras mencións de auténticas , e aínda 

que se ben é verclade que a referencia ás mesmas é moi escasa, catro, a súa cronoloxfa 
resulta moi significativa (l 734, 1753, 1775 e 1780) . Tamén é daquela cando se fa¡ evi

de nte a pr ocupac ión por ga rantir a lexitimidade dos obxectos que se posúen e que non 



cantan con ningún certificado que demostre o 

seu carácter xenuíno; ou que incluso cheguen a 

se expresar reservas , aínda que de modo moi 

sutil, sobre a autenticidade da reliquia que se 

custodia. É o caso de Don José Sánchez Rega

dera, presbítero de Forcadela (Tomifio), que ao 

mencionar a botellifia con leite da Virxe María 

HfERONY MU S CR I SPUS 
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que ten en depósito, apostila que tal crenza se 

sustenta na tradición; un século antes falaría 

con menos prudencia40. De igual modo resulta 

tamén significativo o caso do cóengo composte

lán Don Francisco Salazar, quen polo seu testa

mento de marzo de 1742 deixa o seu Lignum 

Crucis para que se pofia na cruz da capela das 

Reliquias, "porque no lo tiene la catedral y debe 

tenerle" e asegura, "el qual tengo por auténtico, pues lia sido del arzobispo D. Fr. Ant.onio 
de Monrroy"41 . O que este cóengo· debía ignorar, é que, sen dúbicla, se trata do 111es1110 

que o prelado legara á súa vez, en clecembro ele 1698, o ta111én capitular Dr. Don Manue l 

Gonzalo e Campos, sen que claquela considerase este necesario achegar ningún teste
mufio garantindo a súa lexitimiclacle42. 

Ben é verdade que esta actitude encontrá

mola entre qs grupos que gozan clun maior nivel 

cultural , en especial entre os eclesiásticos, senclo 

menos escrupulosos os individuos que forman 

parte dos sectores máis humildes, aínda que 

todos en xeral se seguirán mostrando orgullosos 

da posesión de reliquias e legándollas aos seus 

parentes coa esperanza de que lles continúen a 

proporcionar beneficios espirituais e, sobre tocio, 

materiais; por isto, non é de estrafiar que o 

cóengo tudense Don Ambrosio Pifieiro rogue 

encarecidamente ao sobrifio titular do margado 

familiar que coide o dente de san Telmo que 

aquel ten incorporado "por los beneficios recibi
dos por la intercesión del santo"43. 

Por outra parte, a doutrina da Igrexa respecto ao que se podían considerar prácticas 

supersticiosas sufría , para os carentes dunha formación sólida , el e ce rta ambigüidacle , 

como queda de manifesto neste parágrafo dunha obra do célebre moralista dominico freí 

Daniel Concina: ''También son supersticiosos los que arrojan la imagen de algún Santo al 

i\111 é111 ica de rcliq11i11 , 
11111r1.u, 172 1. i\rq11ivo 
do 111us1ci ro ti · Sn 11 
J>aio de /\111 enh nr ·s, 
Sanlia~o de 
Compos1ela 

5.¡9 



5 o 

río, o las cuelgan a la orilla de él para alcanzar la lluvia, porque no hay conexión entre la 
causa y el efecto. Más no sería Superstición, si la cosa Sagrada se arrojara al río o al fuego 

con la esperanza de que Dios se movería por la intercesión de aquel Santo a extinguir el 
fuego o a contener las aguas"44 . Despois da súa lectura non nos podemos sorprender de 

que es tes principios contribuíran a manter e apoiar moitas das prácticas que se querían 
extinguir. Un bo exemplo témolo na cerimonia litúrxica que o arcebispo de Santiago 

levou a cabo en Cangas o 13 de novembro de 1757 durante a súa visita pastoral. Ese día 
so lic itáronlle os habitantes da vila que bendicira a ría pedíndo abundancia de pesca e 

el e froitos da te rra ; así o fixo o prelado tres veces, pero non se limitou a iso, senón que 

"después de la primera entró y sacó del agua un rosario pendiente de él un lignun crucis, 
un agnus y una reliquia de San Telmo"45 . Para a gran maioría dos fíeís, alleos ás sutilezas 

tcolóx icas e aos difíciles camiños da casuística, o poder da reliquia aparecía reforzado 
clcs pois ele as ist ir a cerimonias como a que vimos de re latar, e, ademais, vían nelas unha 

1 xitimac ión do uso que !les ciaban, pois no fondo a súa propia conduta non !les parecía 

tan diF r nt da ¡uc observaban nos seus pastores espiritua is . 
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Retablos relicarios en Galicia. A súa tipoloxía 

Juan M. Monterroso Montero 

lnsistiuse en moitas ocasións en que os retablos, no tocante á súa división tipolóxica, 
presentan unha duplicidade moi clara, na que os historiadores da arte en ocasións non 
chegaron a reparar o suficiente: por unha parte, a súa condición de peza de maior ou 
menos calidade estética de acordo coa evolución histórica do estilo correspondente; por 
outra, a súa función que vén determinada polas prácticas litúrxicas, devocionais e cul
turais que motivaron a súa construción e, ao tempo, en boa medida, determinan a súa 
morfoloxía e aspecto formal I . 

É este último aspecto o que permite a posibilidade de falar dunha tipoloxfa funcio
nal, totalmente diferente da tipoloxía estruturaJ2, na que se vai atender a unha ordena
ción do conxunto de retablos seleécionados a partir de criterios coma a súa situación ou 
os elementos que xustifican a súa existencia dun modo prioritario, é dicir, as reliquias3. 

No caso dos retablos relicario débese entender calquera retablo que ten como fun
ción prioritaria ofrecer un receptáculo para conter as reliquias conservadas na igrexa, 
catedral, mosteiro, convento ou colexio correspondente. Sobreenténdese, polo tanto, 
que,non toc¡los os retablos que conteñen unha reliquia teñen que ser necesariamente 
considerados retablos-relicario, xa que a liturxia crist_iá recoñece dende antigo o uso de 
reliquias para consagrar os altares das igrexas, este era a máis antiga e principal das hon
ras que se lle podían conceder". 

Como·é sabido, o punto de inflexión en relación ao culto das reliquias , cualificado 
por moitos autores do século XVI como necrófila e próxima á maxia negra, é o Concilio 
de Trento que, do mesmo modo que había de impulsar a veneración das imaxes, había 
~e xustificar é lexitimar ese culto e adoración5. Acúñase así un ha práctica que, se ben é 
P.osible cualificala como nova na Idade Moderna, tivo os seus precedentes na Idade 
Media, a acumulación de reliquias como proba de poder e prestixio, o cal xustifica a súa 
concentración en catedrais, mosteiros e santuarios6. 

En xeral, pódese falar dunha tipoloxía de retablo-relicario que ten como trazo máis 
carqcterístico a súa condición de xigantesco compartimento no que manter ordenadas 
as diferentes arquetas , recipientes de cristal , cabezas e brazos. Este elemento vai deter
minar que nestes retablos se multipliquen os nichos e fornelas , xunto co número de car
pos e rúa, condicionando a persistencia dun sistema de organización que difire 
substancialmente do presente nos outros retablos ordinarios, xa que, se ben é certo que 
a medida que avanza o século XVII tenderase a ofrecer retablos máis grandiosos e monu-
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mentais, dun maior dinamismo nos seus elementos arquitectónicos e decorativos, tamén 

é evide nte que se mantén a súa condición de "armario compartimento" acuñada no 

século XVJ 7. 
Un magnífico exemplo ao respecto é o retablo de reliquias conservado na catedral 

compostelá, datado en 1540 e vinculable co obradoiro de Cornielles de Holanda. A uti

lización de columnas balaustradas de cadelieri e grutescos, algún deles estreitamente vin
culados coa condición xacobea de Compostela, ratifican tanto a súa datación como atri

buc ión . Oébese ter presente que a súa localización non había de ser a actual capela das 
Reliquias , senón a que se coñece co nome de capela de San Fernando, espazo de menor 

tamaño onde encontraría unha localización máis adecuada. A transformación deste espazo 

construíclo segundo as pautas de Juan de Álava -dentro dos criterios artísticos salmanti
nos, da te rceira década do século XVI- prodúcese cara a 1537, momento no que se acorda 

tras ladar a es te lugar parte das santas Reliquias, co remate da decoración en 1542. A 

este tempo corresponden a preparación do testeiro da capela, con cabezas de serafíns e 
a el orac ión mural vinculada con Pedro Noble -a Ascención e a Asunción. 

Agora b n, este retablo, aberto á exposición pública, incluso nunha elata tan temperá 

l oro nós 0 111 0 111 li ados do séc ulo XVI, supón a posibiliclacle de presentar algunhas das 

oro ·t rfslicos comLlllS o cas todos os retablos-relicario: ben sexan xerais -o seu papel 
d ·t ' 1'111inante 6 hora da configuración clun es pazo concreto dentro do templo ou a súa _ 

onclic ión ele armario- , ben sexan particulares -a súa condición ele oco aberto cara a 
out ro ámbito diferente do profano- ou como porta ou ventá. 

En re lac ión ao espazo onde o retablo-relicario se sitúa, débese recordar que, dende 
as instrucción ele fábrica ... , escritas por san Carlos Borromeo en 1577, quedara perfec

tamente codificado o lugar e modo de exposición das santas reliquias. Brevemente recor

daremos que o cardeal Borromeo aconsella que se coloquen "nun lugar conspicuo da 
igrexa .. . ", co que este vén ser un retablo dentro do templo: 

"Mais se algunhas ·igre.'Cas, de magnitude non suficientemente amplas como arriba, teñen 
reliquias insignes, constrúase un podio case no seu centro mesmo, máis achegado non obs
tante ao altar maior, ou acaroado á parede que está na cabeza da igrexa fóra da capela maior 
polo lado do e11anxeo: o mesmo, suxe-ito á parede, esténdase ao longo e ao ancho, de acordo 
co prescrito para a primeira forma . Na parte máis fonda da parede á que aquel está suxeito 
0 11 acaroado, fágase, de mármore ou outra pedra sólida, un armario no que aquelas se con
serven, cinrcurwestido por dentro con táboas de aciñeira ou doutro xénero, adecuadas para 
longa duración e ·ig11almente adornado por todas parte con seda da cor que conveña, con
sonte ao inst-ituto da igre.'Ca, aos santos, de quen son aquelas reliquias; e mesmo se peche con 
bate-rttes bronceados e con dous pechos, e estes deben ser diversos". 

Ou ben un espazo inclependente: 

"A terceira fonna do lugar se.'Ca esta, e a mesma nas igre.'Cas que teñen reliquias sacras, 
onde ning1í.n lugar foi erixido ou se pode erL--ár segundo o modelo da primeira ou da segunda 



forma arriba prescrita. Nunha capela menor, 
naturalmente dentro dos seus cerrados, pola 

parte do evanxeo, cáese un armario que, 
onde for posible, núre en liña recta cara 

ao altar maior, de tal maneira que ancho, 
longo, alto e fondo queden na parede 

mesma, como postulan a multitude e mag
nitude das sacras reliquias que nel se deben 

conservar. E ríxase con catro pés de alto 

dende o pavimento da capela ata o chan; 
por dentro rodéese por todos lados con tá

boas; tamén se ha de adornar arredor con 
algún pano de seda de cor que conveña ás 

sacras reliquias. Protéxase e pécliese ben con 

batentes protexidos por fóra con bronce, e 
as mesmas decentes, cun ferrollo sólido e 

dobre chave, e cada unha con diversa obra 

de fragua . Nese armario, construído así ele

gantemente, ocúltense con orde as sacras re
liquias, encerradas en vasos pequenos ou 
caixiñas"8. 

Estas i11strucións cúmprense escru
pulosamente nos retablos galegas que, 
ben se localizan en capelas independen
tes, ben na sancristía, dentro do mesmo 
templo, c·omo acorre cos retablos relica
rios de San Paio de Antealtares, obra 
documentada como de Domingo de 
Andrade de f 6 7 5, e no que debe u existir 
no convento das Madres Mercedarias de Santiago de Compostela. Ambos, tal como se 
indica na obra de san Carlos, sitúanse dentro da igrexa exterior. 

"Pola parte superior da pequena xanela, de onde se toma a sacra Eucaristía: nela ocúl

tense recta e ordenadamente as sacras reliquias se hai algunh.a. Tal xanela pola parte inte

rior. sexa de altitude de dezaseis polgadas, doce de latitude; 11ero protexida con reixas f érreas, 
engadida unha obra vítrea transparente e cuberta con pano de seda, e con batentes pechados, 

en tal forma que dalgunha maneira se poidan observar as sacras reliquias, pero non toca las. 

Pero pola parte exterior, que mira cara á igrexa, sexa de sorte que aí as cuadrículas ou va
siños da reliquia se coloquen correctamente, e teñan batentes firmes, protexidos con ferro

llos e tres pechos, os cales pechen tamén con tres chaves distintas en canto á obra de frngua9. 

Hetablo relicario 
de Domingo de 
Andrade, 1675. 
lgrexa do mosteiro 
de San Paio de Ante
altares, San tiago de 
Compos tela 
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Incluso se podería ser máis preciso xa que o realizado por Andrade responde, na súa 

colocación, ao disposto pola Santa Congregación de Ritos, o 7 de Marzo de 1617. Esta 
prohibiu que as reliquias se gardasen dentro dos mosteiros de monxas , e mandou que 

se fixese na Igrexa Exterior'º· 
Dentro <leste primeiro aspecto tamén habería que sinalar que o retablo relicario sacra

liza, aíncla máis, o espazo no que se encontra. Débese recordar, ao respecto, que a fina
liclacle clunha reliquia era a ele santificar o espazo arquitectónicol l, na medida na que 
para o home re lixioso, tal e como o explicou Elíacle, o espazo non é homoxéneo, exis

tinclo cli fere nzas c uali tativas, xa que hai espazos sagrados e, polo tanto, "fortes'', signifi
ca tivos , e outros non consagrados, "amorfos", entendendo polo primeiro "un punto fixo" 

no que se poder orientar dentro da homoxeneidacle caótica e vivir realmente. Neste sen

tido, o re tablo-relicario funciona, o mesmo có sagrario do altar maior, como o centro do 
mundo, onde se encontra protexido, e que actuaría como a súa casa; non en van a igrexa 
r co llc tocia un ha se rie de simbolismos primitivos ao ser concibicla, por.unha parte, como 

imi ta ión da Xerusa lé n ce les te e, por outra, como reproclución do Paraíso ou mundo 
1 stio 1' 2. 

EsLo r fl xión sobre o es pazo e a súa re lac ión co retablo-relicario ten que ver coa 

im¡ 01'lan in qu s ll e concede durante a Idacle Moderna á posesión de reliquias, como 
símbolo de d ignidade e poder. Véxase a ese respec to o que narra o padre Carbajo en rela- . 
·i6n co mosteiro de anta María de Sobrado dos Monxes que insisten constantemente 

na importa nc ia das "auté nticas", documentos que ratificaban o valor dos restos custo
diados no cenobioI 3. 

Así mesmo, a condición ele armario á que aludimos con relación ao retablo-relicario 

recórclanos outra circunstancia singular. En calquera poética do espazo, o interior do 
armario é un espazo de intimidade, que non se abre a calquera, un espazo onde ademais 
re ina a orde ou, máis ben, a orcle é un reino que protexe a casa contra unha desorde sen 
límites 14· 

Nesa condición ele armario desempeñan un papel fundamental as portas que sepa
ran os límites existe ntes dentro dun retablo-relicario, son a un tempo elementos pro

tectores e que permiten o acceso ou a contemplación dun ámbito totalmente diferente. 

l sto xustificaría que e n moitos dos retablos galegas a bóveda se converta en bóveda 
celes te - San Paio ele Antealtares, Colexio de Monforte ele Lemos, Santo Estevo de Ribas 
ele SilI S. 

Non obstante, a porta ele separación tamén se debe explicar a partir do seu valor te
atra l, semellante á boca clun pano que se abre e pecha segundo conveña. Entramos de 

cheo no ámbito dos compoñentes escenográficos aos que con frecuencia se alude dentro 

so mundo da re tabilística barroca. Se isto é evidente no de San Paio, onde as portas 
son correcloiras, algo parecido ocorre nos retablos da catedral ele Mondoñedo, onde a es

ce na es tá separada por un e nre ixaclo que impide o acceso á mesma ; en San Salvador 



de Vilanova de Lourenzá, obra realizada cara a 1680 por Francisco de Andrade, no labor 
pictórico e Juan de Vaamonde 16, segundo Chavarría Pacio, na arquitectónica; e en Santo 
Esteva de Ribas de Sil, onde está a tra
ballar cara a 1640 o filio de Francisco 
Moure, quen, xunto con Pedro Pérez, con
trataran co abade Pedro del Valle a obra 
do relicario que se debía situar na san
cristía nova. 

Todos estes retablos-relicario teñen 
a peculiaridade de converter, como xa se 
indicou, as portas en verdadeiros telóns 
de boca que servían de soporte para os 
máis variados motivos ornamentais; no 
noso caso motivos fiarais e iconográficos 
que falan, non só das reliquias conser
vadas, senón tamén do espazo superior 
no que se acubillan. No caso de S~n Paio 
o escudo do mosteiro e as dúas trazas de 
altarl7, no caso de santo Esteva, san Bieito 
e no de Lourenzá as cruces correspon
dentes ás diferentes ardes militares -Ch
risto, Avis, Montesa, Mauricio, Alcántara, 
Calatrava e Santo Esteva-. As portas ade
mais cumpren outras funcións adscritas 
tamén á embocadura dun escenario, ade
mais de separar drasticamente o espazo 
do público e o ocupado polos actores: con
centrar a atención óptica do espectador
fjel e crear, a través da súa apertura -lenta 
e cerimoniosa- dun movemento espon
táneo de expectación ante o inesperado 
e ~arabilloso. É parte desa dramatización 
da li turxia 18. 

Resta,' por último, insistir noutro as
pecto importante, estreitamente ligado ao culto ás reliquias, a vinculación destes altares 
con espazos funerarios concretos. Este fenómeno débese interpretar tamén como unha 
manifestación máis da invasión do relixioso en todos os ámbitos da sociedade modernal 9, 
aínda que chanta as súas raíces na tradición cristiá como o demostra o feíto de que os 
primeiros papas repousasen ao carón do sepulcro de san Pedro ou os moitos epitafios 

Retablo relica rio da 

catedral de Mondo

Ji edo, Lugo 
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Retnblo rclicn rio 
do mos teiro ele , n 

nlvndor. Vilnnovn 
ele Lourc nztl. Lugo 

que falan de inhumacións "ad martyres, inter limina martytum, as sanctas", etc. Son 
moitos os relicarios nos que este aspecto está presente: na catedral de Mondoñedo pó

dense ver lápidas de ilustres bispos como 
don Francisco de Torres Grijalba (1622), 
don Gonzalo Somoza (1644), ou don José 
Francisco Losada y Quiroga, o da catedral 
de Santiago de Compostela, a onde se tras
ladan os sepulcros reais -dende ese intre 
pasa a se denominar esta capela como dos 
Reís- e en 1617 trasládanse as reliquias e 
levántase o retablo trazado por Bernardo 
Cabrera e Gregorio Español20; e os dous 
existentes en Monforte de Lemos, o per
tencente ao convento de Santa Clara e o do 
Colexio do Cardeal. Se no primeiro fo¡ po
sible constatar que a súa situación orixi
naria se correspondería co lugar onde 
actualmente· se descubriron os restos dos 
condes, no caso do cardeal, a súa localiza- . 
ción correspóndese máis exactamente coa 
propia dos retablos de El Escorial; se ben 
é certo que, no seu testamento, especifica 
que esta capela debería estar situada "a la 

mano izquierda del altar maio de la dha Igle

sia mui decente y vien labrada, en la cual se 

coloquen e pongan reliquias, que io tengo e 
irán avaxo declaradas, y no puidendo hazerse 

allí Capilla se pongan en otra parte de la dha 
Iglesia que a mis testamentarios pareciere, 
si lo en mis días señalare ... "2 I. , 



Hetablo relica rio da 
igrexa do Colexio dos 
PP. Escolapios. 
Monfortc de Lemos, 
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Cristo na Cruz 

Ca. 1220 

Madeira policromada 

200 x 200 cm apróx. 

Entre as escasas representacións de Cristo de estilo Románico de gran 

tamaño que se conservan en Galicia a obra de San Salvador dos Penedos é 

unha das menos coñecidas. Crucificado con catro cravos nunha cruz de 

Allarlz (Ourcnse), parroquia de Sa ntiago, 
capela de Sa n Salvador dos Penedos 

gallos, represéntase seguindo o coñecido esquema codificado co que mostra 

a total superación da dore a marte dende o hieratismo e simetría, se ben o 

lixeiro movemento da cabeza e dopé esquerdo que xeran un tímido "ese". 

Presenta barba poboada e recortada e cabeleira ás costas, como o de San 

Salvador de Vilanova dos Infantes, do que depende en aspectos que van 

máis alá de detalles puntuais. Así, o trata mento do longo pano de pureza, ancado ás cadeiras 

po la prop ia volta da tea, t raballada en pregamentos paralelos que se adaptan ao carpo (eludindo 

o sexo), cu brindo as pernas asimetricamente para destacar os xeonllos, e cun sobresaínte nó a 

rnodo de simbólico acento sobre a cintura . É un Cristo vencedor da marte no que a cruz é o reli

ca ri o do corpo, labrado con meticulosa dedicación, existindo unha intención clara de resaltar o 

seu t riunfo, pois non existe derrota neste carpo: a humanidade non é aniquilada pola escuridade 

da marte. Por isto a coroa real que, como aquel, levaba o Cristo dos Penedos. Dentro do ámbito 

estilístico do Románico aínda, pero con aspectos xa avanzados, a súa cronoloxía deberá circuns

cribirse ás primeiras décadas do século XIII, datación similar así mesmo para o da catedral 

auriense (" dos Desamparados" ), que actúa como foco difusor, apreciándose elementos estilísti

cos próximos ao Mestre Mateo. Está situado sobre a parede, nun modesto nicho rectangular da 

parede leste da capela do lugar de San Salvador dos Penedos, extramuros da vila de Allariz pero 

dependente da parroquia de Santiago -bocarribeira do Arnoia-, cuxa magnífica igrexa románica 

preside, dende hai un par de décadas, unha copia súa, tallada por José González Lemas. 

F.J.L.G. 
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Lignum Crucis 

Francisco Trigo 

Ourense, ca. 1598 

Prata sobredourada; torneada, cicelada 
e fund ida. 

Chámano "A Santa Reliquia" e é obxecto de devoción popular moi intensa 

no Ribeiro . Dende a ldade Media forma parte da oferta sacra do mosteiro 

cisterciense de San Clodio, ata o punto de ser un elemento definidor da súa 

heráldica. 
37 x 12.5 / 18 x 20 cm 

O relicario de prata sobredourada e finamente traballado ten base triangular 

de lados iguais, con figuriñas de animais fantásticos de forma equina nas 

esquinas. O friso rectangular decórase con elegantes labores de tipo rena -

PunzOn: FRANco /TRIGO, 

Lclro (Ourcnse), lgrexa de Santa Maria de 
San Clodlo 

8 1Bl/OGRAFIA 

cente, cunha cartela na parte central; sígueo outro friso lixeiramente en 

pendente para reducir a base, con decoración repuxada fitomorfa e cabeci

ñas de querubíns de maior realce no centro e esquinas. Un refundimento 

moldurado mantén a forma t ri angular da que se foron reducindo as dimensións para, sobre a súa 

base decorada co tema ta n renacente das caveiras, permitir o asentamento do hastil troncocóni

co cunha sinxela moldura á que segue o nó de elegante deseño. De forma de mazá con gallos e 

fr iso meridiano de decoración calada con labores xeométricos, de novo un breve carpo cilíndrico 

que dá paso a unha especie de capitel, con decoración similar á do nó, no que se asenta a cruz 

de madeira de dobre brazo horizontal, que se ten como reliquia da Cruz de Cristo. Toda ela está 

engarzada e perfilada con labores arxénteos calados a modo de puntilla que lle dá á peza unha 

elegante finura que evoca obras aínda do gótico. O cruce de cada un dos brazos refórzase cuns 

xes de prata con ornamentación de pequenos círculos, e os extremos rematan cunha pequena 

expansión que acolle unha pedra semipreciosa e uns peóns torneados. 

A cruz de dobre brazo horizontal, coñecida como patriarcal, é a preferida para os Lignum Crucis. 
O conxunto resulta atractivo e elegante, real izado con depurada técn ica, contrastando o goticis

mo da cruz co gusto máis avanzado da base, enmarcable dentro do manierismo que tanto éxito 

t ivo na arte ourensá . É probable que este relicario renovase outro anterior medieval tamén 

disposto en cruz de dobre trazo. 

Do seu au tor o prateiro Francisco Trigo son poucas as novas documentais coñecidas; as dúas 

proporcionadas por Pérez Costanti, documéntano activo a fins do século 

XVI e nesa cronoloxía deberá datarse o naso relicario . Esta obra acredítao 

como mestre de boa técnica . 
GONZÁLEZ GARCIA. M. A., "El re licario argenteo 
de la Santa Cruz del Monasterio de San Clodio 
del Ribeiro (Ourenser. Porta da Aira, S (1992), 
Ourense, pp. 327-331; P~REZ CoSTANTI, P., Dic
cionario de artis tas que florecieran en Go/icio 
durante los siglos XVI y XVII, Santiago, 1930. 

M.A.G.G. 





Relicario cun Lignum Crucis e varios santos 

Luis Manso 
Valladolid, ca . 1610 

Este relicario de man ten forma de ostensorio oval, con visión por ambas as 

Prata fundida; relevada, gravada 
e clcelada 

caras, óvalo interior con 7 ocas, 4 de forma oval e 3 cuadrangulares, para 

reliquias dispostos en cruz; presenta unha placa de prata finamente decora

da con flores de lis e temas vexetais, óvalo maior a modo de marco con 8 
aberturas ovadas para reliquias dispostas simetricamente entre espazos 

ornamentados con rosáceas repuxadas .; cerco exterior con remate renacen

tista con volutas e cabezas de querubíns. O hastil está formado por un car-

4 x 19 cm; teca oval: 18 x 24 cm 

Marcas: L/ MANSO e burilada. 

C lanova (Ourcnsc), lgrexa parroquial de 
San Ros ndo 

po cilíndrico con esteo, nó ovado co escudo gravado de Celanova (cruz, 

espello e compás) e outro con mitra e báculo e dous aneis, e colo cilíndrico 

con decoración de cintas. Pé tronco- piramidal de base triangular coas ima-

xes repuxadas de sa n Rosendo, sedente e vestido de pontifical, san Toreado, de igual modo 

representado, e santa Aldara (llduara, nai de san Rosendo), completan a decoración do pé cintas 

e sartas de fro itas . Presenta ademais as patas esteos perlados. O conxunto resulta harmonioso e 

a técnica depurada. Trátase dunha obra valisoletana punzada por Luis Manso, activo na cidade 

castelá polo menos entre 1583 a 1629, e realizada como é evidente como encarga do mosteiro 

celanovés. 

O relicario destinouse a conter múltiples reliquias menores, ocupando as tecas centrais as esti

madas como máis importantes, a da santa Cruz e unha de san Torcuato. O paso do tempo e as 

malas condicións de conservación deixaron a maior parte dos ocas baleiros, onde aínda se con

servan as inscricións que identificaban as reliquias léndose entre outras: SANCTAE GERTRUD/S, 
VIRGINIS; S. GUNDISALVUS MONACHUS CONFESOR; 200 MONACHORUM MARTIRUM CAR

DIGNE S. TRAHAMUNDA VIRGINIS. Un óso da cabeza de san Torcuato TROCADO EPISCOP ET 
MARTIRIS, DE CAP/TE. Na parte posterior no centro: FUGITE PARCES ADVERSE, ECCE LIGNUM 
CRUCIS. Outros SANCTI PLAC/DI MARTIR/S, S. LAURENTIS MARTIR/S, S. VICENTE MÁRTIR, S. 

THEODORA V Y MÁRTIR, S. STEPHANI PROTOMARTIR/S, SANCTI MARTINI, e S. RAM/RUS 
MONACHI MARTIR/S. 

M .A.G.G. 
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Relicario cun Lignum Crucis 

e reliquias de apóstolos e santos 

Século XVIII 

Prata e ébano 

72 x 35 x 24 cm 

Descoñécese a orixe deste relicario. Segundo unha tradición levouno un fra
de franciscano do convento de Santo Antón de Agrelo, da comarca de 
Redondela, nunha época indeterminada. 

Pontcvedra, Catedral de Tul O relicario, en forma de ostensorio, presenta un cadro con moldura simple, 
cuberto por un cristal. No seu interior figura unha frondosa árbore, acollen
do nas puntas das polas as tecas con vinte reliquias dos apóstolos e santos 
seguintes: 'Josephi spon V, relisloan bapt, Paul i apost, S. lacobi Maio, AP. S. 

Thomas Ap., S. Philippi Ap., S. Mathei Ap. Eva ., S. Taddei Ap., S. Barnabae Ap., S. Marci Evang., 
Annae Mat. V. M., S. Maria Magdalen, S. Petri Ap., S. Andrea Ap. S. lois Ap. Evang. S. lacobi 
Mln. Ap., S. Bartolom Ap., S. Simonis Ap., S. Matheiae Ap., S. Lvcae Evang" . Ocupando a parte 
superior do mesmo hai unha pequena cruz, de brazos iguais, cunhas estelas pertencentes á cruz 
do noso Señor. 

A base e o hastil son de ébano, presentando no pé unha profusa decoración con follas e acios 
de uvas, enmarcando unha cartela na súa fronte coa seguinte inscrición: Anverso: " lesvs dixit 

discipu/is ego sum vitis & nos pa/mates & sient pe/mes nonpostest ferre fructum nisi mauseritim 
vite sic nec vosuisi in me manseriti. Jonnis cap. 15. 

Reverso: "IOSEPH Jccipe puerum mater ANNA expetaht redepionem. Luc cap. 2. /OANNES erat 
vestitus pi/is cameli & ait ec ce Agnus Dei quitolit pecatamundi Mar. cap /" 

Unha decoración de volutas enmarca e, ao tempo, suxeita o cadro relicario. Parécenos unha 
obra de estilo Rococó, de mediados do século XVIII. 

E.LA. 
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Relicario da Santa Cruz 

Séculas XVI -XVII 

Prata 

Esta notable cruz-relicario latina responde ao tipo de cruz portátil ou de 

altar, encontrándose nos extremos dos catre brazos treboados uns peque

54 x 21,5; base: 21 x 18 cm nos ócu/os acristalados con fragmentos da santa cruz en vaíñas en cruz que 

xustifican a espléndida realización artística . No cuadrón central encóntranse 

os intercesores por excelencia, a nai e o discípulo amado, isto é, a Virxe e 

Samos (Lugo), mosteiro de San Xulián 

san Xoán Evanxelista, en relevo sobredourado, a ambos os lados dunha reli

quia do Lignum Crucis, no lado aposto tres cruces arxénteas. No que aos 

brazos se re fire, o ourive inclúe principalmente imaxes alusivas á Paixón (túnica, corca, alicates, 

cravos, dados, lanza, cana, escaleira, flaxelos ... ), iconografía que se pode ver en tantas cruces en 

pedra das encrucilladas nos séculas seguintes. Os abalaustrados brazos circúndanse en todo o 

eu perTmetro por un cordón que conclúe en volutas, elementos fiarais que non faltan no brazo 

recto da cruz. 

Baixo ela está o n6, que é cilíndrico, con catro santos beneditinos de Italia, España, Alemaña e 

Inglaterra, entre columnas dórico- toscanas, e representados con hábito monástico e báculo, 

entre letreiros alusivos: san Bieito, san Domingos de Silos, san Bonifacio de Maguncia, e san 

Beda o Venerable. Enriba sitúase o friso e unha cuberta cupuliforme, con enriquecementos en 

resa lte . O fuste, no que se asenta, presenta dúas mazás, a superior maior e con cabezas de sera

fíns, mentres que a inferior -por onde se col le- é lisa e menor, o que serve ao artífice de sepa

ración coa parte máis próxima á base vexetal, disposta en grandes follas que forman un asento 

asimétrico de cruz grega, con botóns fiarais no centro da beira -os puntos de apoio da peza-, e 

relevos nas caras. Estes son escenas do ciclo de santa Helena e a invención da cruz. Nos ángulos 

das follas, e apoiadas na ancha e acanalada base do fuste, hai catre delgadas figuras masculinas 

seminúas recostadas, con cornos sobre as tempas e cepos nos nocellos, que aludirán ao pecado 

e á desemellanza, en contraste coa parte da cruz en sentido estrito. Posiblemente posterior ao 

paso de Ambrosio de Morales en 1572, é de lamentar o silencio sobre esta peza no Inventario 
artís tico de Lugo y su provincia, como tamén no libro do mosteiro de freí Pedro de la Portilla, 

sendo pois moi oportuna a súa inclusión nesta exposición con motivo do Ano Santo 

Compostelán. 

F.J.L.G. 

/ 
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Lignum crucis 

L. F. Parls; segundo terzo século XVIII 

Bronce dourado e cristal; fundido e 
clcelado 

Sobre un rochedo estrelado de vexetación aséntase unha cruz cuxas raíces 

se fixan na rocha. En torno ao pé da cruz enróscase unha serpe de escamas 

minuciosamente debuxadas. Sobre os aneis da serpe, grupos de plásticas 

nubes envolven o arrinque da cruz. Delas xqrden, a dereita e esquerda, 

cabezas de querubíns en clara referencia á gloria divina. 

42 x 18 cm 

LF / A PARIS (autor/ loca lidade) 

Santiago de Compostela, mosteiro de San 
Marti llo Pinarlo, Seminario Maior A cruz está formada por troncos ocos de árbore sen desbastar a cuxo brazo 

vertical se abraza unha coroa de espiño. Dela parten feixes de raios rectos 

de diferentes lonxitudes, non como simple recurso decorativo, senón como 

elemento compositivo. 

t unha peza de fundición cicelada posteriormente nos seus detalles. Destaca o traballo minucio

so, preciso e impecable de picado de lustre que acentúa aínda máis o brillo do resplandor. 

Encontrfl monos ante a representación do Gólgota, lugar onde foi crucificado Xesús e no que o 

demo foi totalmente derrotado. A serpe, animal maldito e grande inimigo do home, representa a -

morte como a negación de Deus, en alusión á pasaxe relatada no Xénese. 

No cruceiro disponse unha teca cruciforme pintada de azul e cuberi:a con cristais na que se 

albergaría a reliquia, agora desaparecida, con toda probabilidade formada por pequenas estelas 

da cruz de Cristo. 

A asimetría, o movemento e o naturalismo son os principais trazos distintivos do repertorio 

decorativo rococó do que fai gala esta peza . O ritmo é intenso, sinuoso e irregular. Prevalecen 

as liñas curvas ata tal punto que a estrutura do obxecto se volve significativa. A audacia compo

sitiva unida ás características descritas definen o denominado style rocaille ou estilo Luís XV. 

Sen dúbida estamos ante unha obra típica do "século das luces", período singularmente fértil 

para as artes decorativas en Francia, en especial para a ourivería, herdeira do saber facer dunha 

longa tradición. Ás grandes calidades técnicas que demostran en cada obra os seus artífices, hai 

que unir unha imaxinación fértil, que fai que a ourivería francesa adquira gran renome fóra das 

súas fronteiras . 

M.L.L. 

/ 
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Cruz relicario 

Ourense (?). século XVII 

Prata fundida; relevada cice iada 

Cruz latina de brazos rectos con refundimento mediante molduras e carente 
de decoración. Presenta os remates en forma de esteos, pirámide e bóla. No 

eixe dos brazos encóntrase unha teca circular con remates similares nas 
esquinas. O pé é circular con sucesión de m_olduras e carpo en forma de 
copa no que se asenta a cruz. Sen concesión a ningún tipo de adorno ofre
ce a harmonía das súas liñas e o claroscuro das molduras como única oferta 

36 x 15 (dlám.) cm; teca oval: 18 x 24 cm 

S n marcas 

C lanova (Ourense), igrcxa parroquial de 
Síln Roscndo 

estética. Como é frecuente na pratería do século XVII, a peza está sen mar

car pero responde a modelos vixentes cara á metade do século. Podería ser 
unha obra de obradoiros aurienses. 

A reliqu ia que conserva parece unha pequena espiña ou un fragmento de madeira de menos de 
0.5 cm. Esta separada do sistema que lle serve de soporte. Tratarase, aínda que con dúbidas, 

polo tanto dun Lignum Crucis ou doutra espiña de Cristo, extremo este que a falta de auténtica 
non nos permite aclarar; non obstante, a forma de cruz adoita adoptarse para acoller reliquias 
que se vinculan coa Paixón de Cristo. Con alta consideración devocional era un dos prestixios 
mais altos dunha igrexa ou mosteiro, que os exhibía particularmente nas festas da Cruz ou no 

contexto da Semana Santa . A tipoloxía deste relicario é a que convén para podela dar a bicar 
comodamente, que é unha das formas máis habituais de culto ás reliquias. 

M.A.G.G. 
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Relicario da Santa Espiña de Cristo 

Juan de Nápoles 
Valladolid, ca. 1604 

Prata sobredourada; fundida, to rneada, 
clcclada, gravada e esmaltada; cabuchóns 
de esmalte de cor azul e crista l 

34 x 8, 70 (dl~m . pé); teca cuboidal: 
10 x 5,3 cm 

Punzóns: de Va lladolid. NA/POLES e Jº 
b na/vente 

In rlclOn: SPINA DE XPO 
(nn pnrt Inferior da teca) 

clnnovn (Our n ), lgr xa parroquial de 
Snn ílos ndo 

Esta edícula de planta cadrada e liso, presenta pequenas expansións no 

centro pola parte interior do perfil das ventás, e peóns torneados rematan

do as esquinas, presenta no seu interior unha barra cilíndrica na que se 

axusta a reliquia. Sobre a cuberta un pinácul.o prolongado de 11 cm de base 

cilíndrica e calado remata en peón torneado. Baixo o pavillón encóntrase o 

hastil troncocónico con dous pares de asas, nó de xerra alongado con gallos 

resaltados e labores fitomórficos gravados, escocia, corpo cilíndrico e pé cir

cular de base cilíndrica zona de perfil convexo con catre cabuchóns de 

esmalte e labores gravados. 

A peza, punzada por Nápoles encádrase dentro do estilo típico deste pratei

ro a quen o mosteiro encargará a maior parte da ourivería deste momento, 

leva o punzón do fiel contraste valisoletano Juan de Benavente. Aínda que 

sinxela, trátase dunha peza elegante, de perfil máis estilizado e cos habi

tuais recursos decorativos da pratería cortesá coetánea . A reliquia é unha espiña de arbusto de 

cor parda escura, de aproximadamente tres cm de altura de forma cónica. 

Esta reliquia ten a súa orixe na doazón que fixo o cardeal Jacinto cando en 1172 veu a Celanova 

e canonizou a san Rosendo, e foi concedida en compensación pola cabeza do santo que se 

levou a Roma. 

As reliquias da corca de espiñas son moi abundantes e non adoitan faltar en ningún relicario, 

polo que a súa cantidade fai case asegurar a falsidade das mesmas, engadindo ademais que non 

acostuman ser do mesmo tipo botánico, aínda que nun criterio amplo de reliquia, tal como se 

tiña na ldade media, bastaría con ter tocado unha que se tivese xustificadamente como auténti

ca para gozar dos seus mesmos honores. 

M.A.G.G. 
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Relicario da Santa Espiña de Cristo 

Finais do século XVl -primeiro terzo do 
sécu lo XVII 

Realizada como se dunha " custodia portátil" se tratase, esta esvelta peza 

consta dunha sólida base de núcleo rectangular a partir do que se estenden 

catro carnosas follas simétricas dúas a dúas, do que resulta unha asimetría Prata sobredourada 

30 x 14 x 10 cm 

Sílmos (Lugo), mostelro de San Xulián 
expositiva que privilexia a fronte da cruz latina transparente, cos extremos 

de nobre metal rematados en formas que semellan gomas fiarais, no centro 

da que se encontra a reliquia . Esta sitúase nun singular expositor de perfil 

circular con base e cuberta semicircular, unindo ambas as pezas dúas figuras 

seminúas de vulto redondo, masculina e barbada unha, feminina a outra; 

aquela levanta unha das súas cubertas pernas e esta recolle a vestimenta, resultando así un 

simétrico acento volumétrico . At lante e Cariátide son, pois, estes tenantes telamóns pagáns que 

acompai'la n a sacrosanta reliquia cristi á onde podemos apreciar o espirito do Renacemento 

- como se deixa ver nas portadas do 111 º e IVº libro de arquitectura de Serlio-, que nos fala de fe 

dende as formas cl ~ s l cas greco-romanas, doutrina cuxo impulso chega a todas partes, como 

vento que sopra, facendo que a cultura humanista de proxenie italiana penetre ata o interior das 

igrexas e sa ncristías. Estas esculturas son expoñente, así mesmo, do ambiente pre-conciliar tren

t ino, licencias que desaparecerán completamente no século XVII tras o disposto na última sesión 

de l 563, e a divulgación das lnstructiones de san Carlos Borromeo e as Sinodales dos bispos, 

excluíndo en diante o que fose contrario ao decorum, ou mellar dita, á doutrina, no que á 

decencia se refire. O ourive resolve así, con lixeireza, a visualización da cruz, enmarcada non 

obstante entre os dous seres -Adán e Eva-, simbólico eixe que remarcan en altura dúas peque

nas pezas sobre o beiril. No centro da cuberta remata o relicario, en eixe coa cruz, dobre e 

decrecente, que conclúe nun pináculo con acrótera . 

O elegante fuste subdivídese en dúas partes separadas por un sobresaínte aro, a maior das cales 

é a de abaixo; e a superior é a barriga dun balaustium, elemento típico do Renacemento que se 

decora con pequenas follas, e conclúe nun capitel máis ancho que serve de base ao " recibi

mento" do carpo principal, xa descrito, "a talle de espejo redondo" , expresión terminolóxica do 

ourive e tratad ista Juan de Arfe y Villafañe, posterior quizais ao paso de Ambrosio de Morales en 

l 572, pois acaba a súa breve descrición asegurando que "non teñen Rel iquias" , e é de lamentar 

o si lencio desta peza no Inventario artístico de Lugo y su provincia, realizado por Elías Va liña, ou 

no libro do mosteiro, de frei Pedro de la Portilla, agradecendo a oportunidade deste Ano Santo 

Compostelán para o seu coñecemento. 

F.J.L.G. 





8 

Relicario da Santa Espiña de Cristo 

Último cuarto do século XVI Esta peza é o que Juan de Arfe y Villafañe calificaba no seu libro De varia 
Prata sobredourada commesuracion (Sevilla, Andrea Pescioni e Juan de León, 1585) unha 
40 xl 5 x 14 (diám. pé) cm "custodia portátil" ; isto é, componse de pé circular, un elegante fuste 

subdividido en dúas partes, a inferior cilíndrica, e a superior ou "mam;ana" 
cupuliforme, seguido dunha conclusión moi airosa por sutil e ingrávida, 

Monfortc de Lemas (Lugo), ig rexa da 
Nosíl Señora a Antlga, Colexio dos 
PP. Escolílplos 

que serve de base ao "recibimento" do carpo principal. Este é o relicario 

propiamente dito, polo que ten forma de edícula, con planta circular con 

saíntes laterais rectangulares nos que van columnas pareadas de orde 

dórica- toscana, e soportes que se rematan sobre as cornixas en elementos decorativos a modo 

de velas acendidas. É, en definitiva, o "carpo", cuxo talle é "de espello redondo", senda o rema

te nunha cruz, cuxa base é similar (aínda que invertida) ao mencionado recibimento . Leva no 

centro o expositor, co viril cilíndrico, dentro do que se garda unha espiña da coroa de Cristo, e 

cunha coroa de ouro enriba. Aos seus lados hai dous "anxos de prata douradores" de vulto 

redondo. Os tres elementos van nunha repisa a modo de cruz asimétrica na que se encontra 

unha inscrición, dividida, que a identifica, e di así: INRI SALVATORI 11 PINEA CORONA. 

Este bo relicario será unha das alfaias sagradas coa que o filio da 111ª condesa de Lemas, o .car

dea l don Rodrigo de Castro, engrandece a fundación do edificio que para "colexio da compañía 

do Santo nome de Xesús" funda na vila de Monforte de Lemas dende 1593, en cuxa escritura 

se describe, doando á súa marte en 1598 por testamento a súa capela, na que ata daquela se 

había de encontrar. As dúas zonas do pé presentan unha decoración renacente de cintas, carte

las e esteos que así o confirman. No colexio impartiron clases os xesuítas ata a expulsión-en 

1767, pasando dende 1873 os PP. Escolapios a aleccionar tras concerto co duque de Alba, a 

cuxa casa pasara a de Lemas no último terzo do século XVIII. 

F.J.L.G. 
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Novena de la Santa Cruz y más reliquias de la Pasión 

de nuestro Divino Jesús Miguel Salgado Membiela 

Monforte. Imprenta de Cortiñas O culto ás reliquias maniféstase baixo distintos aspectos e expresións. No 

caso das insignes do antigo convento de regulares de Monforte (unha espi

ña da coroa que cingu iu Cristo e un anaco da cruz da súa Paixón) tiveron 

un gran predicamento como se deduce do feito de contar cunha confraría 

propia, a da Veracruz. 

1863 

Libro Impreso. Rústica 

15 x 10,8 cm 

S~ ntlago de Compostela, Biblioteca do 
convento de San Francisco 

A festa da Exaltación da Cruz realizábase con gran pompa e boato incluíndo 

unha solemne procesión. Desta expresión fervorosa que nun principio se 

concretaba nun canto tras o rezo do rosario os nove días precedentes á 

N-25 

celebración, naceu a novena que presentamos de man do xuíz de Primeira Instancia de 

Monforte de Lemos, que a compuxo estando alí destinado. 

Un exerclcio piadoso que segue en todo o modelo destes devocionarios dedicados a virxes, san

tos e mértlres e que no acto de contrición recita : "por estas Santas Reliquias que estuvieron en 
contacto inmediato con vuestro Santísimo Cuerpo e inocente sangre", ofrécenos ao final os 

"Gozos a las Santas Reliquias por un devoto vecino", que constituían o canto anteriormente 

sinalado: 

"Estas joyas nos destina 
un Castro en piedad modelo 
Un Rodrigo: a cuyo amor 
Monforte y el valle de Lemos 
Deben las que poseemos 
Tesoro de gran valor 
Monumento e Iglesia dina 
de su alta estirpe y capelo" 

Comeza citando ao Cardeal Rodrigo de Castro que dá en l 593 a escritura de fundación do con

vento da Compañía de Monforte, dotándoa de "reliqu ias para o sagrario da capela maior que 

debe de ser meu enterro" , entre elas destaca: 

"Lignum Crucis gornecido de ouro con catro pedras rubís é con quince pedras (amatistas) a cal 

está feita unha cruz e está metida nunha caixiña de ouro, e despois noutra de prata, e despois 

nun cofre transparente co seu pecho e chave", "ytem unha espiña da coroa do Noso Señor pos

ta en relicario de prata sobredourada, con dous anxos de prata dourados e onde está a espiña 

está un vi ril gornecido de ouro e cunha coroa enriba do viril". 

A mesma relixiosidade popular permítenos gozar hoxe en día destas xoias, xa que o 20 de abril 

de 1809, cando entraron a saco os franceses despoxando o convento, levando as rel iquias e os 



Nos, el Exmo. e l\\nm. Sen01· n. José ele 
los l\ios y Lamad11id, det Consejo lle S. M. 
Senador det Reino, Obispo de Lugo, etc. etc. 

seus relicari_os: así cor:io as bulas, breves e testemuños da súa autenticidade, encontrábanse, 
estas da_ Pa1xon de Cristo, na parroquia de Santa María de Regoa de rogativas; deste xeito 05 

monfortinos hoxe poden seguir exclamando a coro: 

"Son Señor, nuestro consuelo 
tu Cruz y la sacra Espina" 

A.O.A. 
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Memoria de las reliqvias santas qve el bienauenturado Santo Turibio 
traxo de Jerusalén, por amonestación del Ángel (y fue allí sacristán por espacio de siete años), 

juntamente con otras muchas que traxo de Roma; las quales le dio el santo Papa León 1, quando 

le embió a predicar a España y le hizo Obispo de Astorga, y las puso en su monasterio, que agora 

llaman de Santo Turibio de Liébana, de la Orden del glorioso padre San Benito. Lo qual fue en el 

año de la Encarnación del Señor de quatrocientos y quarenta y dos 

12 de xur'lo de 1613 

Pílpcl Impreso. Encadernación en 
pcrgílmlr'lo 

A Memoria de las reliquias copiouse o 12 de xuño de 1613 doutro memo

rial " escrito de molde e de man", que estaba no mosteiro de Santo Toribio 

" fixado nunha porta". Do seu traslado notarial deu fe Francisco Fernández 

de Otero, escribán do rei na vila de Potes, a petición de frei Antonio de 

Castro, definidor da Orde de San Bieito e prior do mosteiro, sendo teste

muñas dous veciños desa vila : Juan Gómez de Castro e Juan de la Vega. 

'12 x 26 cm 

Mndrld, R ni Academia cla Historia, 
Olbllot en 

/1 O • col clOn Solozor, N·30, fol. 
114, nº 1 42 x 28 cm, Madrid, Real Academia de la Historia, Biblioteca, 9/1035, 

colección Salazar, N-30, fol. 114, nº 21 . 

Toribio foi un célebre santo que ocupou a cadeira de Astorga. Sendo aínda 

segrar, peregrinou a Terra Santa. Alí coñeceu ao patriarca Xuvenal, que o 

ordenou sacerdote na igrexa do Santo Sepulcro e nomeouno custod io dos Santos Lugares. Sete 

anos despois, un anxo reveloulle a Toribio a próxima destrución de Xerusalén e a profanación 

dos Santos Lugares, ordenándolle que reunise as mellores reliquias da Redención para levalas a 

Occidente. Unha das máis prezadas era o brazo esquerdo da Santa Cruz, que a raíña Elena dei

xara en Xerusalén, cando descubriu as cruces de Cristo e dos ladróns. A principios do ano 443, 

Toribio chegou a Roma, onde fixo boa amizade co papa san León Magno. Regresou a España 

coas reliquias e en pouco tempo ocupou a dignidade do bispado de Astorga. Soubo combater 

con enerxía o priscilianismo con axuda dos prelados galegos !dacio e Ceponio. Cando Teodorico 

destruíu a cidade de Astorga, levou cativo ao bispo. Despois da súa liberación, Toribio concen

trouse na reconstrución da cidade. Morreu no ano 480 e foi canonizado. 

A Memoria de las reliquias comeza co relato da conversión da raíña santa Elena e do seu filio o 

emperador Constantino, e do achado da Cruz. Brevemente refire á estancia de Toribio en 

Xerusalén, para dar paso á relación de reliquias que se conservaban no mosteiro de Santo Toribio 

de Liébana . A primeira é a reliquia da Cruz. En segundo lugar figura "o corpo de san Turibio, bis

po de Astorga, patrón das Asturias, tesoureiro de Xerusalén" e con el, cinco dos seus discípulos. 

Despois cítanse outras reliquias da Paixón e da vida de Cristo, e dalgúns apóstolos e santos. 

O primei ro documento que menciona o mosteiro baixo a advocación de san Martiño de Turieno 

data do ano 828, e a partir do século X pasa a denominarse de san Toribio. O cambio de titular 
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produciuse con motivo do traslado das reliquias do santo dende Astorga a este mosteiro para 

protexelas dun ataque musulmán. Coas súas reliquias viñeron tamén o Lignum Crucis e outras 

que se relacionan na memoria. 

Sobre a orixe do mosteiro hai dúas tradicións: unha delas atribúe a súa fundación a san Toribio, 

bispo de Astorga, que trouxo de Xerusalén os restos da cruz conservados en Liébana; a outra, ao 

monxe Toribio, que veu dende Palencia para converter ao cristianismo aos habitantes da rexión 

durante a época visigoda. Segundo un relato lendario, un lobo e un oso axudaron a Toribio a 

mover as pedras para levantar o primeiro edificio. No século XI, os monxes do mosteiro seguían 

a Regra de San Bieito. 

O Lignum Crucis é o maior anaco coñecido da Cruz de Cristo. Segundo se indica na Memoria "é 

o brazo esquerdo" e "está serrado e puesto en modo de cruz, quedando enteiro o lugar onde 
1 

está o buraco sagrado onde entrou o cravo e foi a man de Cristo o naso Salvador encravado". 

Estudios científicos practicados na madeira revelan que é dun ciprés típico de Palestina e pode-
1 

ria ter 2000 anos de antigüidade. Consta documentalmente a súa existencia no mosteiro a partir 

de 1316 e gardábase nunha cruz de prata. A actual cruz data de mediados do século XVI. · 

Menclónaa o bispo Sandoval nunha visita que fixo ao mosteiro a finais dese século. É de prata 

sobredourada e está ornamentada con relevos de plantas e animais que abrazan as imaxes dos 

evanxelistas. Sufriu moitas reformas ata época recente. 

C.M.P. 
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Trátase dun relicario de tipo ostensorio. A caixa acristalada que acubilla a 

reliquia é oval e está gornecida cun marco con decoración de picado de 

lustre. Este viril alberga tres espigas de perfil dentado que sosteñen as 

coroniñas nas que están depositadas as reliquias; sobre elas está pegado 

un filacteria na que se le "RELIQUIA DE LOS SANTOS REYES". A orla que 

o enmarca leva catro pequenas tecas semicirculares con reliquias, e os 

espazos intermedios cóbrense con decoración gravada e cabezas de anxos 

aplicadas. Órlase perimetralmente cun remate de volutas enfrontadas a un 

brote central. Tal e como é frecuente nas pezas desta 

tipoloxía, faltaríalle a cruz de remate. 

O hastil torneado é de tipo balaustral cun destacado 

nó de xerra, no que predominan as superficies lisas só 

interrompidas por costelas e asas sobredouradas. O pé 

é cadrado e aséntase en catro patiñas en forma de 

volutas. Ambos mostran unha gran sobriedade e sinxe

leza, perímetros marcados e nidios, decoración escasa 

e repetitiva, que lle confiren unha grande elegancia, á 

que contribúe o suave colorido que lle proporciona a 

alternancia de superficies douradas e na súa cor, 

e o fondo de tea vermella dos relicarios do sol que 

quizais proceda do envoltorio no que apareceron 

as reliquias. 

A importancia desta obra reside, precisamente, na 

conxunción desas dúas tendencias fundamentais da 

pratería manierista, a de orixe prateiresco, figurativa e 

máis rica decorativamente falando, que encontramos 

no sol; e a purista, desornamentada, de formas contidas e austeras, 

características do estilo Filipe 11 que presentan pé e hastil. Aquí móstranse 

non só non antagónicas senón complementarias. 

A peza carece de marcas que nos poidan orientar sobre a súa autoría, 

aínda que probablemente fose encargada pala Comunidade a algún 

obradoiro compostelán. O traballo mostra, non obstante, a influencia dos 

obradoiros casteláns de finais do XVI. Estamos ante un bo exemplo da 

Relicario dos Santos Reis 

Obradoiro compostelán, primeiro terzo 
do século XVII 

Prata sobredourada e na súa cor; 
fundida, torneada, cicelada, calada e 
gravada 

4S x 20 cm 

Santiago de Compostela (A Coruña), 
mosteiro de San Paio de Antealtares, 
Museo de Arte Sacra 

589 



o 

pratería manierista que, da man de afamados ourives valisoletanos, foi introducida en Galicia 

por estes anos. 

A reliquia do incenso dos Reis Magos que alberga esta peza, foi encontrada no convento de San 

Paio de Antealtares en 16251 . A devoción que se espertou tras o seu descubrimento, deu lugar 

1 M.B. Garcla M. Colombás relata o acontece-
mento: ·En l 62S ... se deshizo el altar mayor ... 
Con este motivo ... se acordó quitar el venerable 
'crucifijo muy a lo antiguo' que lo presidia ... 
SegOn una tradición 'nmemoria l', en el interior 
de la cabeza de la Imagen 'abia muchas santas 
r llqulas' y, 'en especial'. un grano del Incienso 
'del que ofrecieron los rels Magos a Xrlsto nues
tro Senor' ' tenla un oyo tapado con un taco de 
madera'; lo destapo y sacó de él un pequeno 
nvohorlo de 'tar tan colorado' que contenfa un 

grano d lncl nso y un papelito en que se lela 
laram nl qu ra porte del que ofrecieron los 

R ·y , Mago5 ol Nlno J •Os.. . 1 mlnOsculo grnno 
xhalaba 'un olor y lrouanclo muy urnndc'. 'olla 
on mucha suavidad'. 1 envoltorio, mliagrosa-

10 ntli, 'ó tnb D$1 nuevo', y lo mismo el papel". 
Ah IA M. COlOMU • M.O.: La cnoras ele San 

Poyo: Hlsrorla da las moryos bcnedlc1/11as de San 
Pélayo do Anrealwres. Santiago de Compostela, 
'1980. p. 161 . 

á celebración solemne da súa festa na que se expuña a reliquia á veneración 

dos fieis. Para embelecer esta cerimonia litúrxica, coa que se ía ampliando o 

culto no mosteiro, encargou a Comunidade este relicario. 

Durante moito tempo gardouse a reliquia dentro dun retabliño pechado 

con portas, devoción respectuosa que sen dúbida acentuou o misterio da 

reliquia. 

M.L.L. 
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Relicario dos Santos Apóstolos 

Benito Carralbal (Ourense), ca . 1780 Presenta viril ovalado enmarcado por unha liña de perlas, nubes con queru

bíns e raios compactos formando masas triangulares, hastil con diversas 

molduras, nó periforme con querubíns sobrepostos e pé de tipo circular 

gallado, tamén con adorno de querubíns e despois bordo mixtilíneo sobre 

patas. Os pequenos letreiros permiten identificar as reliquias en torno a 

unha cruz con outras de Cristo, e óvalos con reliquias dos 12 apóstolos e 

Prata sobredourada e na súa cor; 
fund ida, cicelada, gravada 

31 x 16 x 12 cm 

Punzón algo frusto: CAR/BAL 

Ourcnsc, Museo da Catedral 

do veo da Nosa Señora. 

O seu un punzón é a marca coñecida dun dos máis activos prateiros activos 

en Ourense nas últimas décadas do século XVIII, Benito Carralbal, que esti-

vo especialmente vinculado á catedral da que fo i o prateiro oficial. O relicario é unha obra que 

demostra a madureza que alcanza este mestre.· Carralbal realiza unha obra harmoniosa con bo 

dominio da técnica dent ro do estilo Barroco que é especialmente atractivo para a pratería 

auriense ata épocas moi avanzadas. 

A ti poloxía do relicario ostensorio garda unha estreita relación coa forma das custodias ou 

ostensorios de mans chamadas de sol, e que debeu ser o tipo máis demandado para estas 

encargas, neste caso supoñemos que foi o propio Cabido o comitente desta peza, que polo 

xeral se mantén constante en canto á súa forma durante o Barroco, deixando de lado a maior 

diversidade do Gótico ou do Renacemento. 

Interesante é esta vontade de " coleccionar" grupos de reliquias cun denominador común, neste 

caso Cristo, María e os apóstolos para poder ofrecelas co orgullo de quen adquiriu "pezas presti

xiosas", como son estas que a pesar de diminutas fan referencia aos máis importantes persona

xes do Evanxeo. 

Do rel icario, non existen datos documenta is que nos permitan coñecer as circunstancias do seu 

encargo e poder desa maneira fixar máis a súa cronoloxía . 

M .A.G.G. 
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Relicario de san Bartolomeu 

Obradoiro castelán, primei ro terzo do 
século XVIII 

Prata dourada e na súa cor; fundid a, 
torneada 

25'6 x 9'5 (cllam. pé) cm 

Allarlz (Ourcnsc), mosterlo de Santa 
Clara, Museo de Arte Sacra 

Relicario de tipo ostensorio. No viril, circular e acristalado por ambas as 

caras, albérgase dun lado a reliquia do santo identificada mediante unha 

cartela de papel, e do outro un Lignum Crucis 1. Neste viril inscríbense ra ios 

iguais que alternan perfís ondulados con outros rectos rematados en estre

las de sete puntas, e culmina nunha cruz latina con cuadrón central e 

brazos trevolados. 

Reproduce o modelo rnáis popularizado dende a súa invención no último 

cuarto do século XVI. Foi o preferido da arte barroca e desenvolveuse 

extraordinariamente durante os séculas XVII e XVIII, logrando permanecer 

ata os nosos días. 

Morfoloxicarn ente, a obra mantén estruturas de estilo desornamentado, mostrando unha gran 

sobriedade nas súas superficies lisas e uns perímetros marcados e nítidos. 

O hastil torneado de tipo balaústre xorde da base debuxando unha suave curva. O pé é circular 

e con fórrnase mediante unha sucesión de molduras. 

Estarnos con toda probabilidade ante a unión de parte de dous obxectos diferentes: un, de prata 

na súa cor, estaría formado poia rnetade superior do hastil e o sol; o outro, sobredourado, pola 

rnetade inferior do hastil e o pé; ambos de momentos e rnans diferentes. 

O superior debeuse realizar no prirneiro terzo do século XVIII. Obsérvase nel corno se perdeu a 

sinxeleza dos rotundos hastiles do seiscentos, en beneficio dunhas liñas curvas rnáis brandas · 

e flexibles que se complican en sucesivos volurnes. 

inferior engadiuse á peza no século XIX, proporcionándolle rnaior altura de se comparar coas 

estruturas das obras do XVII. 

A peza carece de marcas e resulta difícil recoñecer ao artífice ou a escala na que foi executada. 

A tipoloxía que presenta repite modelos rnoi difundidos no norte da península, nos que os artis

tas traballan da mesma rnaneira realizando obras practicarnente idénticas, o que dificulta a súa 

identificación. 

1 En Inventario realizado no Convento en 1570 
citase · una cruz de plata bien guarnecida que 
tiene un dedo de San Bartolomé". Quizais a peza 
que estudamos substitufra ao Lignum Crucis que 
debeu albergar en orixe estas reliquias. 

M.L.L. 





Busto relicario de san Marcos 

Juan Bautista de Tordesillas, século XVI A reliquia dun evanxel ista tiña un prestixio moi notable nun momento no 
Madei ra polícromada 

60 x 56 cm 

que a xerarquía dos santos se trasladaba aos restos anatómicos deles vene

Xunquclra de Espadanedo (Ourense), 
lgrcxa parroquial de Santa Maria 

rados . De ser auténtica a hoxe desaparecida reliquia de san Marcos proviría 

de Venecia, onde se conservan os despoxos do santo na famosa basílica do 

seu nome. O único dato documental sobre ela é de finais do século XVI, 

BIBLIOGRAFIA 

cando o 1 de marzo de 1595, Frei Alonso Muñoz, abade do mosteiro de 

Xunqueira de Espadanedo, prorroga ao pintor Manuel Arnao Leitao, resi

dente nese mosteiro ata o día de san Xoán de xuño, a factura dun retablo 

para o alta r de san Marcos dese mosteiro, consonte a un memorial asinado por ambos, en 

prezo de 116 ducados. Como testemuña aparece o escultor Juan Bautista de Tordesillas. 

(ANPOURENSE. PROTOCOLOS DE RODRIGO NAVARRO 7 595 fo/ 74). 

Este documento permítenos aventurar que o retablo hoxe existente, que presenta taboleiro da 

Visitación e a fo rn ela na parte superior co busto relicario do Santo, de evidente estilo manieris

ta, poida ter como autores a este Juan Bautista de Tordesillas, do que nada sabemos que corre

ría coa obra de ta lla e a Manuel Arnao Leitao, o mellar coñecido mestre portugués que sería o 

responsable da policromía. O retablo titularíase de san Marcos pola importancia da reliquia, cuxo 

reli ca rio identifícaa mediante un ha. inscrición no pedestal do mesmo que parece dicir "Carne de 

San Marcos" , aínda que a primeira palabra apocopada pode admitir outra interpretación. 

Este tipo de relicario sobre o bustoldo personaxe cunha teca para conservar a reliquia. San 

Marcos neste caso é representado como un varón xa de mediana idade, barbado, vestido con 

túnica e manto. A escultura resólvese con acerto e calidade e de ser o seu autor quen propo

mos, polo seu apelido de orixe castelán, estaría vinculado co obradoiro de Juan de Angés, que 

realiza obras importantes no Ourense daquel tempo, catedral e mosteiros, e que con frecuencia 

t en como colaborador e responsable da policromía dos seus retablos a Manuel Arnao. 

Esta reflexión abre un camiño de investigación sobre a personalidade de Juan Bautista de 

Tordesillas que labraría en Xunqueira de Espadanedo os pequenos retablos da nave así como 

os relicarios que albergan. 

M .A.G.G. 

GoNzALEZ GARCIA. M. A .. *Arte•, en Ribeiro 
Sacro- Naturaleza, Historio, Arte y tradición, 
LeOn, 2001 ; S1NGUL, F .. El monasterio de San to 
Mario de unqueiro de Espodañedo, A Corui\a, 
2002. 





Insignia de peregrinación coa 

imaxe da Madalena 

Francia, século XIV 

Chumbo e estaño 

4,5 x 3 cm 

Foi moi común este tipo de insignia de forma cuadrangular, neste caso 

cunha lixeira inflexión apuntada na parte superior, chamada cuadrángulo, 

cunha serie de aneis que permitían fixala no sombreiro ou vestimenta do 

lnscrlclOn: S. BEATE MAR/E 
MACOALENE DE SCTO MAC 

peregrino que a adquiría nos santuarios que visitaba; non só eran un recor

do da súa peregrinación, senón un testemuño honroso da súa condición 
Ourcnse, Museo da Catedra l de peregrino que lle aseguraba protección, e en moitos casos dereito a 

BIBLIOCRAFIA 

ser aloxados. 

Coñécese unha colección destas plaquiñas presentes en museos de toda 

Europa cunha cronoloxía preferente dos séculas XIII e XIV. 

A iconografTa que mostran é a propia do Santuario Visitado, no caso de Roma as efixies de san 

Pedro e san Paulo, a lmaxe da Verónica que se custodia no Vaticano ou a imaxe de santa María 

Rotonda (Panteón). Ou tras representan o Volto santo de Luca, A Nosa Señora de Loreto, san 

Ubaldo de Gubbio, os Reis Magos de Colonia, san Elixio de Noyon, Santiago coa vieira de 

Compostela, e neste caso a santa María Madalena. 

A devoción a santa María Madalena en Occidente centrouse en dous santuarios rivais franceses, 

xa que ambos pretendían ter o carpo da santa penitente, confundida na súa biografía coa irmá 

de Lázaro e Marta, os tres amigos de Xesús, a abadía de Vezelay e dende 1279 tras o achado 

por Carlos de Anjou do que se supuxo ser o auténtico carpo en Saint-Maximin . A este santuario 

debe pertencer esta placa, xa que a inscrición que a circunda pódese interpretar como Sigilum 

ou selo de santa María Madalena de Saint-Maxcimin, onde aínda hoxe perdura unha gran basíli

ca dedicada á santa, que o recordo de quen alí peregrinou represéntaa con moita sumariedade 

aos pés de Cristo, (Identificado coas letras XTO) enxugándolle os pés cos seus cabelos como 

canta o Evanxeo e destacando a ampola co ungüento que é un dos símbolos definidores da 

iconografía desta santa. 

Ademais, a plaquiña representa dous escudos, un con dous lises e outro cuns paus que evocan 

sen dúbida o patrocinio dos Anjou sobre o santuario. Tamén hai dúas estrelas de seis puntas. 

Esta insignia apareceu o 1 O de xuño de 1998 no altar relicario da catedral 

de Ourense, xunto con outras prezadas obras. Hai que supor por isto que 

Católaga Romea & Giubilel. 11 Pe/legrinaia 
medievo/e a San Pietra (3S0-1350), Electa, 
Mll3n, 1999; Le cu/te de Marie Madela ine en 
Occldent d~ origines d /a fin du mayen dge, 
Auxerre-Parfs, 19S9. 

quizais a Ourense chegou coas reliquias desta santa que aínda hoxe se 

conservan e que sería don dalgún capitular que fixo esta peregrinación. 

Conservaríase como auténtica das propias reliquias. 

M .A.G.G. 
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lmaxe relicario da Madalena 

Século XVI 

Madeira dourada e policromada 

SO x 28 x 16 cm 

lmaxe feminina dunha moza doncela, sen brazos e cortada á altura do inicio 

Ourense, Museo da Ca tedral 

das pernas, en posición totalmente frontal, que representa a santa María 

Madalena. Como noutras obras deste tipo, figura como unha dama con ricas 

vestimentas, representadas aquí por un peto de armadura estufado en dou

rado e vermello, imitando a indumentaria da época. Uns apliques dourados 

na súa parte anterior, a modo de escudo, encerran un óvalo de cristal, o 

expositor que dá acceso a un amplo relicario que no seu día aloxou a reliquia da santa, e que 

hoxe está baleiro. O peto remata na parte inferior nun amplo cinto dourado con apliques de 

xemas, imitando rubís, que cingue marcadamente a súa cintura . 

O rost ro, de fermosas e serenas faccións, aparece idealizado consonte aos canons clásicos da 

beleza renacentista, efecto reforzado pola notable e sobria aplicación dunhas carnacións que 

imitan o natural. A longa cabeleira dourada que o enmarca descende en amplas ondas sobre os 

ombros e o peito case ata a cintura, ocultando en parte as roupas para centrar a atención no 

6culo da reliquia. O efecto perseguido coa xenerosa aplicación do dourado é, probablemente, 

a imitación dos rel icarios de ourivería. 

O seu deficiente estado de conservación dificulta a captación das boas calidades plásticas desta 

obra, de clara atribución á estética renacent ista. 

María Madalena, imaxe que representa a defensa e validez do sacramento da penitencia, fo i 

unha das figuras máis queridas no ambiente contrarreformista xerado pola combativa espiritua li

dade do século XVI. 

B.L.R. 

BIBLIOGRAFIA 

CHAMoso LAMAS, M .. · catálogo del Museo de la Catedral de Orense·, separata do Boletín de lo Comisión Provincia/ de Monumentos de 
Orense· , tomo XVII I, Ourense, 1956, p. 22. 
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Urna relicario de san Torcuato 

Juan de Napoles 
Valladolid, 1601 

Prata sobredourada; fundida, torneada, 
clcelada, gravada e esmaltada; 
CílbuchOns de esmalte de color azul 
e crista l 

89,2 x 59,6 x 47, 5 cm 

PunzOns: de Valladolid. NA/ POLES e Jº 
O NA/VENTE. 

In crlclOn na parte Inferior: 
CLAUDUNTUR TH CA HAC TORCUATI 
MARTY/l/S OSSA CLAUDIUS HIC PRAE
SUL, CLAUDER • FECIT EA: KALENDIS 
MARTll. ANNO 7 601 . OPERIS ARTIFICE 
IOANN D NAPOLES MUDARRA. 
VALL/SOLETAN/ INCOLA: BURGI VERO 
ORIUNDO. 

Celanova (Ourense), lgrexa parroquial de 
S n Rosendo 

Á dereita do espléndido retablo maior da lgrexa do convento de Celanova 

en simétrico lugar ao que ocupa a de san Rosendo, consérvase a urna que 

contén os supostos restos de san Torcuato, varón apostólico, bispo de 

Guadix, discípulo de Santiago cuxas reliquias en tempos da invasión musul

má serían traídas para poñelas a salvo a Santa Comba de Bande e de aquí 

pasaron ao mosteiro como prezada riqueza. Na mesma data e circunstancias 

que no caso de San Rosendo o Mosteiro encarga a Juan de Nápoles unha 

urna arxéntea similar á do patrón da casa, xa que san Torcuato será sempre 

considerado como copatrón do mosteiro e a iconografía de ambos os santos 

resolverá sempre os problemas de simet ría que se presentan á hora de com

pletar un programa iconográfico. As urnas nacen con esta vontade de para

lelismo feliz. 

Na base aparece unha inscrición que documenta o traslado dos restos e 

fabricación da rna relicario cuxa tradución di: "Están encerrados nesta 

arqueta os ósos do mártir Torcuato, mandouno pechar Claudia, sendo aquí 

prelado o primeiro de marzo de 1601 . Sendo o artífice da obra Juan de 

Nápoles Mudarra, veciño de Valladolid, pero oriúndo de Burgos". 

Obra destacadísima de ourivería coas mesmas calidades cá de san Rosendo 

varían, como é lóxico, as escenas haxiográficas do centro e as súas alusivas lendas, que neste 

caso son as seguintes: 

Baixo da imaxe do santo, sentado no seu trono con mitra e báculo e en actitude de bendicir coa 

man dereita lese. MVNERE SACRATO PERFVNGENS/ PRAESUL/S ACCI/ HISPANIAE CHRISTI 
PRAEDICAT / IPSE FIDEM. (Cumprindo o oficio sagrado de bispo en Acci de España, el mesmo 

predica a fe de Cristo) 

En primeiro plano o apóstolo Santiago de pé e co seu báculo de peregrino na dereita, impón a 

súa man esquerda sobre a cabeza de san Torcuato axeonllado ante el. En segundo plano o santo 

revestido de pontifical espera ser degolado. TORCUATUS FIDEI NORMAM/ EXPLANANTE 
JACOBO/ SUM/T, QUAM PROPTER PRAE/MIA MORTE PARIT. (Torcuato recibe a doutrina da fe 

da predicación de Santiago; e por ela coa morte, conquista os premios) 

O milagre da ponte derrubada cando Torcuato e os seus compañeiros son perseguidos polos 

xentís, dos dous arcos da ponte está roto o primeiro e vese a un xentil cando cae en actitude 

desesperada do que se quere apoiar nalgo. GENTILIUM SANCTUM MORTI/ SOCIOSQUE 
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SECUTA,/ PONS RUIT & MIRE FLÍJMJNE/ TURBA PERIT (Cando unha multitude de xentís 

perseguía de marte ao santo e aos seus compañeiros afúndese a ponte e milagrosamente 

perecen no río) . 

Sobre unha escalinata de catro banzos vese un sarcófago no que ten as súas raíces unha oliveira 

frondosa de abundante ramaxe. Facendo alusión á milagrosa oliveira cuxo aceite servía de medi

cina. AD TUMULUM SANCTI FESTO VEN/ENTE QUO/ TANNIS FLORES FRUCTUM PINCUIS/ 
OLIVA DABAT. (Ao ca rón do sepulcro do santo, ao chegar á súa festa, unha oliveira fecunda 

daba flores e froito todos os anos). 

Os restos óseos que aquí se gardan deben corresponder a un cadáver bastante enteiro segundo 

a opinión de don Lu is Iglesias, catedrático de Bioloxía da Universidade de Santiago e de don 

Celso Fernández médico titular de Celanova quen examinaron aquelas reliquias o día 16 de xullo 

de 1946 con motivo da extracción dun fragmento óseo para a catedral de Guadix e afirmaron 

en act a, colocada dentro da urna, que todas as pezas óseas forman un todo perfecto dun só e 

mesmo esqueleto. 

M.A.G.G. 

BIOLIOGRAFIA 

GoNzALEZ GARCIA, M.A. e PEREIRA Soro, M. A .• " El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova", Porto 
da Aira, 8 (1997), Ou rense; GoNzALEZ GARCIA, M.A., "San Torcuato y la leyenda jacobea del puente derribado en un cuadro procedente 
del monasterio de Celanova" en Actas do Congreso sobre o camiño xacobeo na provincia de Ourense, Xunta de Galicia, Santiago, 
1995, pp. 165-175; LOPEZ GOMEZ, J ., "Peregrinación de la diócesis de Guadix al sepulcro de SanTorcuato", Madrid, 1952, pp. 59 e 60. 



Relicario de suposto corazón 

de san Torcuato 

Trátase dun relicario de man, con edícula de planta cadrada e ventás acris

taladas que presentan un perfil interior sinuoso. Os extremos inferiores 

están ocupados con peóns e pináculos en forma de pirámide, rematada en 

bóla nas esquinas superiores. Sobre este carpo sitúase unha cúpula rebaixa

da sobre a que se asenta un pedestal, en enriba deste, está a figura de bis

po vestido de pontifical con mitra e báculo, en actitude de bendicir. Esta 

figuriña -duns 14 cm de alto- representa a san Torcuato, como se despren

de da inscrición do pedestal: Sts TORQVATVS. No interior do pavillón, dous 

anxos en actitude solemne sosteñen a reliquia contida en teca que busca a 

forma de corazón con perfil interior dentado. 

Presenta hastil troncocónico entre molduras, nó de xerro con toro e colo 

cilíndricos con contrafortes e espellos de esmalte, colo cilíndrico. O pé 

circular con base tamén cilíndrica, zona de perfil convexo con labores 

xeométricos e óvalos esmaltados, outra cóncava e bordo exterior liso. 

O relicario destaca pala súa extraordinaria calidade técnica. Os esmaltes 

empregados na súa execución eran de uso común na corte e foi a través de 

Juan de Nápoles que se introducen na pratería ourensá con grande éxito. 

Pódese dicir desta peza que se resolvese ata o pavi-

llón como un cáliz da época. A solución de dous anxos 

sostendo a reliquia ten precedentes moi antigos na 

arte, incluso de época romana, e tamén se utilizou en 

ourivería renacentista italiana; sucede no relicario do 

queixelo de santo Antón da Basílica paduana . 

A inscrición, que poderiamos chamar devocional, alu

de, segundo de la Cueva, ao feito de que dous anxos 

sostiveron o suposto corazón conservado incorrupto, 

do santo tras predicar a palabra de Deus. "Escudriñó 

la ley del Señor y la guardó en todo su corazón, la 

cual primero inmaculado y luego incorrupto lo conser

vó" . A inscrición histórica di "Fray Francisco Gutiérrez 

Abad, lo dedicó y Juan de Nápoles Mudarra lo hizo en 

- Valladolid el año de 1604". 

En realidade, o que consideraron un corazón é unha 

rótula do xeonllo esquerda -S,8 x 4,2 cm- en bo 

Juan de Nápoles 

Valladolid, 1604 

Prata sobredourada, fundida, torneada, 
relevada e cicelada; cabuchóns de 
esmaltes azuis e cristal 

49 cms de altura, 17 cms diámetro da 
base. Teca cuboidal 15 cms 

lnscricións devocionais e históricas 
datando a obra e a autoría, nos filetes da 
teca ou pavillón. Na base: FR:FRAN
ZISCVS. GVTIERREZ:AB./ DICAVIT: 
IOANNES:/ NEAPOLITE: MVDARRA: 
FAZIEBA: VALLl/ SOLETl:ANN DE 7 604 
(Algunhas letras inscritas e apocopadas). 
Na parte superior: Scrutatus est legem 
damini et in toto/ corde suo custodíu''I 
quoe et imaculatum et í//aessum/ servavit 

Celanova (Ourense), igrexa parroquial de 
San Rosendo 
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estado de conservación. A confusión prodúcese pola particular forma triangular deste, cuxos 

bordos, dende a base, diríxense primeiro cara a fóra -con relación ao eixe da rótula-, continúan 

un pequeno traxecto vertical cara abaixo e despois conven<en cara dentro ata o vértice. 

A visión emocionada da reliquia, primeiro, e despois distante, o aspecto triangular antes 

mencionado, a súa cor terrosa, e a tradición oral fixérono pasar durante moitísimos anos pola 

víscera do santo. Concretamente foi ao abrir o sepulcro para facer o traslado das reliquias á 
urna de prata que estudamos cando comeza a historia desta errónea identificación anatómica. 

Sorprendeu tanto que se colocou en relicario á parte e a todas luces distinguido, considerando 

dende daquela notabilísima a reliquia, de tal modo que condicionou a iconografía celanovense 

de san Torcuato, a quen se representa vestido de bispo cun corazón na man; iconografía que 

non se repite en Guadix, o outro gran centro de culto a san Torcuato. 

M .A.G.G. 

ÜI OLIOCIWfA 

GONZÁLEZ GAHCIA, M.A. e PERE111A SOTO, M. A .. "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova.", Porta 
da Alrn, B (1 997), Ourcnsc. 
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Relicario de san Torcuato 

Anónimo. Século XVIII 

Prata fundida e gravada; fío de pra ta 
afiligranado 

12 x 10 cms; teca 5 x 4,3 cms 

Trátase dun pequeno relicario ovalado con remate de filigrana de mesto 

debuxo con elementos fitomorfos. A teca acristalada deixa ver unha reliquia 

colocada sobre un tecido de brocado bordado en ouro e prata. No reverso 

gravada a inscrición identificativa da reliquia e unha flor. A forma e dimen-
Sen marcas 

lnscrlclón: S. Torq ros 
sións deste relicario ind ica que se puido concibir como un relicario-colgante 

Celanova (Ourense), lgrexa pa rroquia l de 
San Ro endo 

con finalidade devoto-ornamental, pero tamén se puido encargar para un 

uso devoto que permitise o contacto físico co mesmo mediante un ósculo 

ou ben puidese ser utilizado con fins taumatúrxicos. A ausencia de marcas 

dificulta precisar a súa cronoloxía . O traballo da filigrana é moi tradicional e 

a persistencia de técnica e debuxos pode enganar á hora de datar. A deco-

ración gravada do anverso indúcenos a datalo nun entrado século XVIII. Podería ser obra local 

ou de obradoiros valisoletanos, no San tuario das Ermitas a custodia de filigrana é obra do pra

teiro de Valladolid Pedro Garrido, pero tamén en Salamanca e outros centros prateiros é coñeci-

da esta técn ica, que tamén t ivo moito éxito na pratería colonial. 

A reliquia é un fragmento óseo duns 2 cm, de cor parda non identificable anatomicamente, que 

se obtería do sepulcro deste suposto bispo de Guadix (Granada) e discípulo do Apóstolo, polo 

que a súa presenza en Celanova vincula intensamente esta vila ourensá co fenómeno xacobeo. 

M.A.G.G. 

BIBLIOGRAFIA 

GONZÁLEZ GAACIA, M.A. e PEAEIRA Soro, M. A., "El relicario de la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova.·, Porto 
do Airo, B (1997), Ourense. 





6 1 

Viaje de Ambrosio de Morales, por orden del Rey D. Phelipe 11, 

a los Reynos de León, y Galicia, y principado de Asturias 

Ambrosio de Morales (1513-1591) 

Madrid. Por Antonio Marín 

O padre Flórez, insigne autor de la España sagrada, decide en 1765, case 
douscentos anos despois da súa redacción, editar o informe que Ambrosio 
de Morales realizou, a instancia de Filipe 11, da viaxe de recoñecemento dos 
templos dos reinos de León, Asturias e Galicia. 

1765 

Libro Impreso. Encadernación en 
pergamino 

En 1570, por encarga do emperador, examina a librería do cronista Juan 
30 X 21,S X 2 cm 

Qyrcnse, Arqulvo da Catedral 

Ollm: st. 4° / calx. 4° 

Páez de Castro e escolle aqueles libros que puidesen ser útiles no mosteiro 
de San Lorenzo el Real. Este mesmo obxectivo lévao a emprender, en 1572, 
a viaxe santa: recoñecer as reliquias, libros, sepulcros reais e a memoria que 
se garda dos reis neles sepultados, e todo isto para dotar o mosteiro de El 
Escorial, que co tempo cont aría cunha das mellares bibliotecas e se conver-

terTa no gran re licario e panteón real que hoxe podemos contemplar. 

Tratase dun informe, dun encargo privado e non dun relato de viaxes ou unha obra literaria, 
o ca l non qui ta que a súa lect ura sexa,moi atraente, amén da súa importancia historiográfica. 
Disto deuse canta o pai Flórez que, vendo as copias pouco fiables que del circulaban entre os 
estudosos, decide mandar a un dos seus colaboradores a El Escorial para que, puntualmente, 
o transcriba e mandalo despois á imprenta. 

O relato dos carpos santos e reliquias que se encontran nas catedrais, igrexas e mosteiros gale
gas recorda aquel que fai o licenciado Malina na Descripción del Reyno de Galizia, editada en 
Mondoñedo por Agustín de Paz en 1551. Esta obra é citada por Morales cando fala da cabez.? 
de san Eufrasia do mosteiro de San Xulián de Samas. 

Ao tempo que vai mencionando as reliquias, proporciona datos sobre a súa autenticidade, así 
os carpos santos de san Froitoso, san Cucufate, san Silvestre e santa Susana, e a cabeza de 
Santiago Alfeo merécenlle o maior creta, pois fara Diego Gelmírez quen os levara a Compostela, 
ou a cabeza de san Binardo que o cardeal Gaspar de Ávalos levou a Tui, ou o enorme brazo de 
san Cristovo que o mesmo cardeal levou a Santiago dende Colonia. Outras veces, a falta de 
datos fa ino dubidar, coma no caso dos carpos santos de san Facundo e san Primitivo da catedral 
de Ourense, aínda que non así o de santa Eufemia que "tiene buenos testimonios por los dos 
Obispos que escribieron de el ( .. .) la antigüedad también ayuda ( .. . ) la veneración común ( .. .) 
el haberse hecho arca de plata". 

Non deixa de ser significativo que un dos dous debuxos que ilustran o relato sexa "o casco de 
san Lourenzo" do mosteiro de Santa Clara de Santiago, do cal dá datos que avalarían a súa 
verosimilitude: a cabeza del santo sería sen dúbida unha reliquia insigne do maior interese 
para El Escorial. 



Tras o relato pormenorizado ofrece un resumo dos carpos santos e das reliquias insignes e unhas 

recomendacións sobre como se debe proceder para obter parte delas. 

~ Con isto dá por cumprida a encarga dun monarca fervoroso adorador de reliquias, non en van, 

no momento do seu nacemento, súa nai cinguía o cordón de santa Isabel. 

A.O.A. 
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San Torcuato 

Juan de Angés, 1580-1590 

Madeira de nogueira sen policromar 

150 x 60 x 15 cm 

Procedente do cadclrado do coro da 
ca tedra l ele Ourensc 

A obra do cadeirado do coro da catedral de Ourense contrátase o día 1 O 
de xuño de 1580, despois de aprobada a traza presentada polos mestres 

leoneses Juan de Angés o Mozo e Diego de Salís. Apremados palas obras 

contratadas en León, e en plena madurez profesional, os mestres retrasarían 

a súa chegada ata 1586 e 1587 respectivamente, cando se trasladan co seu 

Ourcnsc, Arqulvo da Catedral obradoiro a Ourense para levar a cabo unha empresa de tan alta significa

ción 1. En 1589 Salís comunica que acabou a súa obra e pide permiso para 

que fose taxada e poder regresar a León. Dous anos despois Juan de Angés 

solicita ao Cabido que se nomeen taxadores. Custou cada cadeira alta 50 
ducados e 22 cada unha das baixas, contribuíndo ao seu orzamento o bispo Juan de 

Sanclemente y Torquemada. 

O conxunto coral, de gran calidade, é unha das obras máis importantes da escultura manierista 

en Ga licia2. Constitúe, en boa medida, unha copia do de San Marcos de León, e moitos dos 

taboleiros acusan a influencia do modelo leonés, seguindo a estela de Juan de Juni3. 

Localizado orixinariamente na nave central do templo, foi retirado en 1937, as súas pezas esta

ban diseminadas por diferentes dependencias catedralicias, e perdeu así a coherencia icon9gráfi

ca da súa disposición orixinal. O cadeirado alto, ao que pertence o taboleiro de san Torcuato, 

compúñase de 41 cadeiras, con figuras de carpo enteiro en medio relevo, separadas por 

pilastras. 

San Torcuato encabeza o grupo dos Sete Varóns Apostólicos que chegaron ao sueste dá Penín

sula enviados polos apóstolos, consagrado despois como bispo de Guadix. Segundo a tradición, 

a comezos do século VIII, os seus restos trouxéronse a Galicia a consecuencia da invasión árabe 

1 BARRIOCANAL LOPEZ, Y .. "Actividad artística de 
Juan de Angés en la antigua diócesis de León, 
previa al desplazamiento con su ta ller a 
Ouren5e", en Memoria Arti5. Studia in memariam 
Mº Dolares Vi/a Jata, Santiago de Compostela, 
2003, pp. 201-219. 

2 VILA ..!Aro, M' D., Escultum manierista, Santiago 
de Compostela, 19B3, pp. 59-65; GoNzALEZ GAR
CIA. M. A., "La catedral del siglo XVI", en La cate
dml de Orense, León, 1995, pp. 96-101. 

3 ORICHETA GARCIA, A .. La sillería cara/ del con
vento de San Marcos de León, León, 1997, pp. 
273-275. 

e depositáronse en Santa Comba de Bande, ata que a comezos do século 

XVII foron trasladados á igrexa do mosteiro de Celanova, onde se gardan as 

súas reliquias xunto coas de san Rosendo, o seu fundador. Con el formaba 

parella no cadeirado, na parte do Evanxeo, seguidos dunha serie de figuras 

de santos mártires. 

Y.B.L.. 
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Oración panegírica al glorioso Obispo y Mártir San Torcuato, 
primer discípulo español de el Apóstol Santiago, con motivo de colocar la 111 

Cofradía del Santo en nueva hermita ... extramuro de la ciudad de León, 

una reliquia insigne .. . 

Anselmo de Vclasco (0.5.B.) 

L ón. Por Antonio Gordo 

1762 

Libro Impreso. Encadcrnación en 
pcrgamlr'\o 

x llbrl NLJ stra Scr'\ora de La Trapa 

arng w. Pal. clo Arzobispal 

-170 

Tidas por moi insignes foron as reliquias dos apóstolos e dos seus discípulos 

portadores da mensaxe de Cristo. En España, sen lugar a dúbidas, as do 

apóstolo Santiago, as do Alfeo e as dos discípulos daquel foron moi aprecia

das e veneradas. 

San Torcuato, un dos sete santos que os apóstolos san Pedro e san Paulo 

enviaron á conversión de España despois do martirio do apóstolo Santiago, 

fo i bispo de Guadix, que así se converte na diocese española máis antiga, e 

tras o seu martirio foi sepultado no mosteiro de Celanova. 

Pr~ ctica común, e que chegou ata os nasos días, é a de dar reliquias dos 

corpos santos a aquelas igrexas que por motivos históricos ou de devoción 

as sol icitan. 

En Ou rense, hai uns anos, ao remover o retablo que alberga os restos de santa Eufemia, para 

atender a petición dunha rel iquia da santa por parte da diocese de Braga, descubríronse uns 

magníficos relicarios con esmaltes de Limoges: rememorando a Mauro Castellá Ferrer na súa 

Historio del Aposto/ de lesus Christo Sanctiaga Zebedeo Patron y Capitan Genero/ de las 
Españas "esto se gana en deshazer antiguallas" . 

Neste sermón do beneditino Anselmo de Morales enxálzase a figura deste bispo e márti r e 

dáse conta da dotación, por parte da 3ª Confraría de San Torcuato, dunha reliquia insigne do 

mesmo á nova ermida que se lle dedica na cidade de León. 

A.O.A. 
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San Torcuato 

Século XVIII 

Óleo sobre lenzo 

212.S x 148,4 cm 

Ourcnsc. Dcputaclón Provincia l 

Este lenzo, procedente de Celanova, formou parte dunha serie de santos 

beneditinos ou relacionados coa casa que puideron ornar as paredes dalgún 

dos claustros. Non adoitaban faltar en ningunha casa monástica estas 

"galerías" de personaxes -santos, fundadores, abades principais, monxes 

ilustres ou benfeitores xenerosos- que se exhibían como expresión da gran

deza e do lustre do mosteiro. A desamortización dispersou estas obras e 

tras diversos avatares viñeron a pertencer tres á Deputación Provincial de 

Ourense, os que representan a san Prácido, san Veremundo e 

san Torcuato, e un cuarto, o de san Rosendo ao Museo 

Arqueolóxico provincial. 

Figura o santo, segundo un esquema compositivo moi repetido 

neste tipo de obras, de corpo enteiro, cos paramentos pontifi

cais, é dicir báculo de moi complexa voluta, mitra, peitoral e 

capa pluvial vermella sobre sotana negra e longo roquete ocu

pando amplamente a escena, que se representa nun interior. A 

man esquerda elevada sostén un corazón cara ao que se volve 

a cabeza do santo. Unha mesa cun libro á esquerda e a espada 

martirial no chan. Lateralmente, á dereita do espectador ábrese 

unha porta con arco de medio punto deixando ver unha paisa

xe, segundo un convencionalismo moi habitual na pintura do 

barroco, no que se representa unha escena alusiva ao santo, e 

que no caso de san Torcuato é a escena da ponte derrubado. 

Unha cartela de marco con decoración rococó de rocalla identi

fica a figura: "S. Torquato, Obispo y mártir, compatrón de este Monasterio". 

Hai un declarado gusto efectista destacándose sobre un fondo escuro a 

abstraída e patética cara e o pescozo co sinal da espada . O vermello da 

capa pluvial insiste neste forte ton martirial que busca a pintura. A obra 

permanece anónima e admite unha datación a finais do século XVIII como 

revela a cartela rococó co rótulo identificador. É obra, como as restantes da 

serie, dun mestre discreto. 

Como complemento iconográfico o pintor representou ao fondo unha cida

de amurallada, con altas torres, nun segundo plano obsérvase unha ponte 

de arcos de medio punto cunha das súas arcadas arruinada, con soldados 





620 

enriba e outros en medio das augas do río levantando as mans en actitude de pedir socorro, en 

primeiro termo tres personaxes vestidos con longas túnicas e amplos mantos. Trátase do relato 

lendario dun milagre que sucedeu aos discípulos de Santiago tras depositar o seu Carpo en 

Compostela, polo que se trata dunha iconografía plenamente xacobea e de indubidable interese 

pala súa rareza . É o chamado milagre da ponte derrubado milagrosamente para impedir a perse

cución dos discípulos que fixo fortuna e representouse repetidamente facendo alusión a el todas 

as historias xacobeas dende a Lenyenda Aurea de Xacobe de Vorágine, ª ·de freí Fernando de 

Ojea ou a Historia del Obispado de Cuadix de don Pedro Suárez. Tamén a recolle con detemen

to o manuscrito da Celanova ilustrada que sería a fonte que directamente inspira ao autor do 

lenzo celanovés hoxe na Deputación ourensá . 

M.A.G.G. 

010LIOCIVIPIA 

DAHRIOCANAL LOPEZ·FARl~A Busro, El antiguo museo de pinturas de Ourense, (1845· 1852). Ourense, 1989, pp. 56-63; González García, 
M. A., ·snn Torcunto y In lcycndn jacobea del puente derribado en un cuadro procedente del monasterio de Cela nova", Actas. Con
greso sobre o camino xacobeo na provincia de Ourense, Xunta de Galicia, Santiago 1995, pp. 165-175; OJEA, FR. HERNANDO, Historia 
del Clorloso Aposto/ Santiago, Edición Facslmife, Santiago de Compostela, 1993, p. 57; 5uAREZ, P., Historia del Obispado de Cuadix
Bozo . Edición de Madrid 1948, pp. 29-30. 



Historia del Apostol de lesus Christo Sanctiago 

Zebedeo Patron y (apitan General de las Españas 

Considerada como a máis notable das obras da bibliografía galega, segundo 

José Villaamil y Castro, "pola súa extensión e polas súas condicións tipográ

ficas e ilustracións que a adornan'', esta historia do apóstolo Santiago res

ponde a un tempo no que se cuestiona a súa intervención na batalla de 

Clavija na que se baseaba o cobro do Voto do rei Ramiro, o cal explica en 

parte a axuda que o Cabido compostelán lle presta para a súa edición, 

como sinala o actual arquiveiro da catedral de Santiago, don José María 

Díaz Fernández, no estudio introdutorio á edición facsímile realizada dentro 

da programación do Xacobeo 2004. 

Encontramos en Mauro Castellá Fer.rer ao máis denodado defensor do 

Apóstolo, que se marcou como gran obxectivo da súa vida a exaltación da 

súa figura evanxelizadora, e todo isto 

sen descoidar a súa carreira militar. 

Neste primeiro tomo dos tres que pre

tendía escribir descubrimos un historia

dor cunha importante formación en 

teoloxía e historia sagrada, amén dun 

infatigable investigador que busca a súa 

información en arquivos e bibliotecas, 

comparando fontes, transcribindo docu

mentos e inspeccionando igrexas, monu

mentos e restos arqueolóxicos, pese a 

que, como moitos do seu tempo, fui víti 

ma dos falsos cronicóns e historias base

adas neles: Dextro, Tamayo, chumbos do 

Sacromonte de Granada .. . 

A invención do apóstolo e a historia da 

súa vinda a España xunto coas vicisitu

des dos seus discípulos son o fío condu

tor. Descubrimos a súa orixe ourensá na 

atención e cariño que demostra no relato dos santos Rosendo e Torcuato, amén 

de dicírnolo el mesmo: "se tan particular todas las cosas de la Santa Casa de 
Celanoua por ser Cabo de Compañias de sus tierras y hasta el decimo de mi 

Mauro Castellá Ferrer (1567-1612) 

En Madrid. Na Oficina de Alonso Martin 
de Balboa 

1610 

Libro impreso. Ene. hol. 

28,5 x 21 x 6 cm 

Da Biblioteca do padre Atanasia López, 
dedicado por Antonio Rey Soto 

Santiago de Compostela, Biblioteca do 
Convento de San Francisco 

IV-17 
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edad auerme criado debaxo de sus santos sepulcros, pues todos los dios me lleuaban a ellos" . 
Neste capítulo encontramos valiosos datos sobre reliquias, translacións, repartos a outras 

igrexas, separacións para distribuílos en relicarios, milagres, etc. 

Os restos de san Torcuato, un dos de Santiago, e Rudesindo sofren ao longo dos séculas trasla

dos, divisións, e todo isto cóntanolo con este espirito crítico: o traslado dos carpos que estaban 

en sepulcros elevados sobre columnas, baixo os cales "me auian quitado los Santos vna calentu
ra lenta continuada de vn año, teniendo yo dos años de edad y sentencia de muerte de los 
mejores Medicas del Reyno se pusieron encajados en el altar mayor y con toda la plata de que 
los rodearon, estauan con harta mas magestad, y decoro adonde los auia puesto el Cardenal 
lacinto, esto se gana en deshazer antiguallas" . 

Outra referencia importante ás reliquias faise na transcrición da escritura na que se fala de 

"la copilla antigua de los Arcos de Marmol (. .. )cuando se colocó el santissimo cuerpo de 
Santiago", detallando todas as que para a ocasión se depositaron nos altares. 

A.O.A. 
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Busto relicario de Santiago o Maior 

Anónimo cortesán, ca . 1605 Nun persistente proceso de emulación real, Francisco Gómez de Sandoval y 
Rojas, duque de Lerma e privado de Filipe 111, levará a cabo en Valladolid unha Madeira policromada 

85 x 56 x 40 cm 

Va lladolid, Museo Nacional de Escul tura 

Nº lnv. 478 

serie de empresas de patrocinio artístico de clara mímese áulica. Grazas a isto, 

nos conventos valisoletanos sobre os que exerceu o seu padreado producíronse 
interesantes navidades de inspiración cortesá, como produto da largueza do 
protector. Para a casa de descalzos franciscanos de San Diego, seguindo as 
trazas de Francisco de Mora, o ensamblador Juan de Muniátegui realizou 

dous retablos relicarios, pechados con lenzos que terminaba de pintar o italiano Vicente Carducho 
en 1606. O modelo de armario segue fielmente o esquema escurialense e organizase no seu interior 
con andeis para relicarios antropomorfos en madeira dourada e prateada. Ao mesmo tempo, o duque 

regalou un considerable número de reliquias, custodiadas en idénticos receptáculos, á casa dominica 
de san Paulo, destinada a ser o seu lugar de enterramento, nesta ocasión dispostos nunha capela do 

lado da epTstola, na cabeceira do templo. A maior parte destes relicarios custódiase hoxe no Museo 
Nacional de Escultura. A recollida apresurada da Desamortización dificulta considerablemente a súa 
identificación, á hora de reconstruir a súa historia documental e de organizar a súa adscrición a un 

ou outro grupo, dada a súa similitude. 

O seu aspecto ten, como se observa neste de Santiago o Maior, forma de medio carpo sobre peaña, 

dentro de todo un concerto de santos que, portando os seus característicos atributos e co oco para 
unha teca, conforman unha galería de figuras sagradas. A escultura é de gran calidade plástica, con 
imitación de materiais metálicos no dourado das roupas e na utilización da prata para as carnacións. 
A obra destaca pola caracterización fisionómica da figura barbada, por unha certa frialdade academi

cista dentro dun clasicismo correcto e a miúdo inexpresivo, que distingue as obras do momento 
seguindo deseños de mestres cortesáns. 

A pesar do elevado número non se documentou a súa autoría en Valladolid. A referencia á adquisi
ción en Cuenca de 103 relicarios de formas arquitectónicas, destinados en 1617 ao mosteiro de San 

Brais, na vila ducal de Lerma polo seu señor, permite especular con esta hipótese de procedencia. 
Quizais non estea de máis pensar na vinculación da fabricación destes obxectos ao ámbito toledano, 
no que se encontra a propia cidade de Cuenca. A presenza en Toledo do escultor Juan Bautista . 

Monegro, embarcado en traballos arquitectónicos, pero activo ata 1621, podería servir de pauta. O 
clasicismo conxelado das súas esculturas convérteno nun punto de referencia deste modo de inter
pretar a realidade, sen deixar de valorar a actividade desempeñada polo obradoiro da familia Leoni, 

ocupado na realización das esculturas en madeira do propio retablo maior de San Diego de Vallado
lid, na mesma liña de contención expresiva e corrección plástica. 

M.A.M. 
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Santiago peregrino 

Seguidor de Gregario Fernández, 
primer terzo do século XVII 

Madelra policromada 

56 x 26 cm 

Valladolid, lgrexa parroquial de 
San Miguel e San Xu l l~n 

No panorama das fundacións xesuíticas hispanas, a Casa Profesa de 

Valladolid ocupa un lugar especialmente memorable, no que tivo moito 

que ver o mecenado exercido polos condes de Fuensaldaña . Vinculados 

familiarmente co propio Ignacio de Loyola, converterían a casa que patroci

naron nun dos centros máis sign ificativos da nova militancia contrarrefor

mista. O templo, ademais da súa importancia no conxunto da arquitectura 

xesuítica, adáptase nos seus parámetros ornamentais e de amoblamento á 

expresión doutra mentalidade, erixíndose en exemplo dunha nova orde. 

A capela do relicario é un dos espazos máis singulares do complexo, dis

posta na cabeceira da igrexa e con acceso dende ela, pero xogando coa 

posibilidade dunha dobre contemplación e entrada dende a sancristía. 

Neste recinto, configurado como tal a 

mediados do século XVII, concéntranse en 

heteroxénea disposición as reliquias dos 

santos que prestixiaban a casa e que 

supuñan un contacto directo e frutífero 

coa igrexa triunfante. Ricos depósitos das 

máis diversas tipoloxías e materiais tapi

zan as paredes en andeis de fábrica que 

se prolongan ata o teito, presididos por 

un retablo no que, xunto a outras devo

cións, teñen absoluto protagonismo 

apóstolos e evanxelistas, nunha clara 

exaltación da ortodoxia da mensaxe, do 

que a Compañía de Xesús pasou a ser 

abandeirada. Nel móstrase a delicada 

representación de Santiago o Maior, de 

acorde co tradicional vestido de peregri

no, formando parte do colexio apostólico, 

nunha composición que evoca o modelo · 

consagrado por Gregario Fernández. 

A forte impronta formal do mestre e a 

caracterización realista da súa galería 

de personaxes, deron como resultado a 
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perduración duns principios adoptados por discípulos e seguidores. Estes dilátanse no tempo e 

responden ás necesidades reclamadas pala piedade popular, a través da súa verosimilitude. 

É moi probable que esta serie de esculturas, con pequenas reliqu ias na peaña e formando un 

conxunto tan compacto, puidese pertencer ás coleccións devotas de familias distinguidas, que 

perpetuaban a súa fama coa doazón post mortem de obxectos sacros a espazos como este, tal e 

como se documenta en tantas ocasións. A propia raíña Margarida de Austria enriquece o relica

rio da clerecía salmantina coas súas pezas particulares. A maneira de exemplo aínda máis con

creto, sabemos que nobres como don Álvaro Pérez Osario Ct 1659), IX marqués de Astorga, tiña 

en 1619 no seu oratorio, na capital dos seus estados, os "Do<;e aposto/es y un sa/bador de bul
to, pequeños, dorados", que posiblemente terminarían formando parte do tesauro dalgunha das 

casas relixiosas relacionadas coa súa familia . 

M .A.M . 

OIOLIOCIW IA 

MAlll lN GONZALEZ, J .J., Escultura barroco castellono, Madrid, 1959, pp. 82-83; MARTIN GONZÁLEZ J . J, URREA FERNÁNOEZ, J, 
Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid, Católogo Monumental de la provincia de Valladolid, T. XIV, 1' parte, Valladolid, 
1985, pp. 125-126. 



Relicario de san Pedro e Santiago 

A pesar da ausencia de punzóñs que permitan a certificación da autoría por 

parte do artífice salmantino Bernardo de Bobadilla, esta peza vense atri

buíndo aos seus ciceis, relacionándoa coa que mencionara Gómez Moreno 

como obra súa, xunto a outros relicarios conservados na propia catedral. 

Pérez Hernández, tanto no seu laborioso traballo sobre a pratería salmanti

na como no estudio monográfico que dedicou a esta obra nunha recente 

exposición celebrada en Valladolid, proporciona as claves necesarias para 

encadrala no contexto da ourivería do primeiro renacemento, como produto 

do traballo dun prateiro que representa a transición, el abandono do voca

bulario gótico a favor dunha nova linguaxe. 

O relicario encádrase na tipoloxía cte viril, 

unha das máis utilizadas no campo da ouri

vería, pola súa capacidade de resposta ao 

interese da visualización protexida do resto 

sagrado. A estrutura repítese ao longo da 

historia, con variacións simplemente formais 

produto da diversidade estilística: base que 

permita apoialo con dignidade, tanto para a 

súa exposición pública como para o seu 

depósito; hastil suficiente para poder collelo 

o mostralo nas cerimonias da súa adoración 

e viril disposto para albergar o obxecto do 

seu interese. Nesta ocasión a solución arti

cúlase cun código ornamental renacentista, 

con recordos de formulacións do gótico, que 

na ourivería española, igual ca no resto das 

disciplinas artísticas, prolóngase durante os 

primeiros anos do século XVI. 

A estrutura mixtilínea do pé demostra este 

mantemento temporal, e o seu uso foi 

común e moi utilizado en bases de custodias 

e cálices de toda a área castelá durante o 

século XV, prolongándose como aquí, nos 

primeiros anos da seguinte centuria . Agás 
( 

Atribuído a Bernardo de Bobadilla, 
Segundo cuarto do século XVI 

Prata; cicelada e fundida 

lnscrición: ESTOS DOS UESOS SON DES 
SAN PEDRO 1 S SAN SANTIAGO 1 EN 
MEDIO OTRAS RELIQIAS DE SANTOS 

40x23x18 cm 

Catedral. Salamanca 
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esa presenza arcaizante, o resto do vocabulario empregado corresponde ás interpretacións clási

cas do Renacemento: palmetas e laurea no pé, nó en xerra con volutas, remate con delfíns e 

xerros no viril. O seu desenvolvemento, que deixa a inscrición á vista, é especialmente significa

tivo, coa intención de proporcionar a posibilidade dunha maior contemplación dos restos con

servados. Ademais das reliquias de varios santos, a dignidade apostólica das figuras principais, 

de san Pedro e Santiago, confire ao obxecto unha distinción especial no panorama do tesauro 

sagrado salmantino. 

M.A.M. 

COMEZ MoncNO, M .. Católogo Monumental de la provincia de So/amanea, Valencia, 1967, p. 216; SEGUI GoNzALEZ, M .. Lo ploterío en las 
cot drol ele Solomonco (siglos XV-XX), Salamanca, 1986, p. 23; CASASECA CAsASECA, A., "Las artes menores", en Salamanca. Geogra
fro. NI torio. Arre. Culturo . Sa lamanca, 1986, p. 497; P~REZ HEnNÁNDEZ, M, Orfebrerla religiosa en lo diócesis de Salamanca (siglos XV al 
XIX), Solomnnco. 1990, p. 114; Ca t~ l ogo da exposición La platerlo en lo época de los Austrios Mayores en Castilla y León, Valladolid, 
1999. p. 454 (ficha redactada por M. Pércz Hcrn~ ndez). 
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Santiago peregrino 

Juan Antonio de la Peña, ca. 1678 O valor mediador das reliquias, de acorde con los fundamentos ideolóxicos 

Madeira policromada 

80 x 35 x 35 cm 

da Compañía de Xesús, contémplase con nitidez no desenvolvemento da 

Villagarcla de Campos (Valladolid), 
Colexlata de San Luis Rey 

capela relicario de Villagarcía e a súa transcendencia no complexo da propia 

colexiata . A fundación de dona Madalena de Ulloa ía experimentar un rexur

dimento coa súa herdeira dona Inés de Salazar, especialmente preocupada 

BIBllOCRAfiA 

polo ornato deste ámbito, onde disporía os eu enterramento. A estrutura da 

capela, co seu acceso pala igrexa pero cun funcionamento autónomo, incor

porouse ás práct icas de devoción xesuíticas. A existencia dun cariño e a comunicación directa co 

noviciado, fi xo que diariamente se celebrase aquí, en contacto cos restos dos santos que tapizan 

o recinto, o chamado ofrecemento de obras. 

O retablo maior organízase coa presidencia como titular de la Inmaculada, albergando, tanto no 

banco coma no ático, algún dos grupos escul tóricos máis significativos pala súa minuciosidade 

e o seu encanto, na historia da escul tura castelá, como os relevos de san Tomé ou santa María 

ExipcTaca . A ambos os lados da fi gura de María dúas parellas de apóstolos conforman unha lec

tura iconogrMica que se completa con todo un universo de representacións sagradas acubillando 

re liquias, concentra das na capela . Cunha intervención maioritaria de Tomás de Sierra, Martín 

Gonzá lez documentou a encarga de varias pezas deste relicario ao escultor Juan Antonio de la 

Peña, entre as que claramente se encontra o Santiago o Maior do retablo principal, identificable 

coa súa produción a través duna mera comparación estilística con outras obras súas coñecidas. 

Orixinario do bispado de Mondoñedo, pero instalado en Valladol id, seguindo o ronsel doutros 

ilustres galegas, Juan Antonio de la Peña é un dos escultores que mantén a escala valisoletana 

de escultura na segunda metade do século XVII, bebendo nos modelos consagrados por Gregario 

Fernández. O esquema compositivo seguido para a representación de Santiago o Maior, mostra a 

proximidade coa produción do mestre, máis alá da propia proximidade no traballo do volume e 

na concepción do pregado. 

O Apóstolo viste co tradicional hábito de peregrino, tún ica longa e esclavina decorada con dúas 

vieiras, mentres que na súa man esquerda sostén bordón con cabaza . A 

serenidade da actitude combínase cunha representación mesurada en dis

MARTIN GoNzALEZ, J .J., Esculturo barraca coste
/lana, Madrid, 1959, p 288; IDEM, "El relíca rio 
de la Coleg iata de Villagarcfa de Campos (Valla
dolid)", en BSAA, Valladolid, t. 18, 1951 -52, 

posición de camiñar e cunha lixeira inclinación de cabeza motivada pala 

súa localización no segundo carpo del retablo, en paralelo á figura de san 

Paulo. Ambos se diferencian das esculturas de apóstolos no carpo inferior, 

máis nerviosas na súa factura e dun canon distinto, en sintonía co depurado 

estilo de Sierra. 

p. 47; IDEM, "Documentación de las obras de 
escultura de la capilla del relicario de la Cole
giata de Villaga rcla de Campos·. en BSAA, 
Valladolid, t. XX. 1953-54, pp. 206-209; P(REZ 

P1cON, C. • Vil/agarcla de Campas. Estudia his 
tórico artfstico, Valladolid, 1982, p. 151. 

M .A.M . 
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Santiago cabaleiro 

Primeira metade do século XVII 

Madeira policromada 

Entre as escasas mostras da arte plateresco en Ourense, destaca, sen dúbida, 

o retablo conseNado na igrexa de San Bieito (Allariz) . O conxunto procede 

da igrexa románica de Santiago, dende onde foi trasladado á súa localización 

actual. 

170 cm 

Allarlz (Ourense), parroquia de Santiago, 
capela santuario de San Bieito 

Aínda que a obra non está documentada é preciso atribuíla aos mestres fla

mengos que, acompañando ou seguindo a estela de Cornielles de Holanda, 

chegaron a Ourense no primeiro terzo do século XVI. A falta doutros expo

ñentes, xa desaparecidos, o retablo de Santiago de Allariz xunto cos da igrexa da abadía da San

tfsima Tri ndade (Ourense), primeiro que incorpora a estética renacente "á romana", contratado a 

Cornlelles en 15231, e o da colexiata de Xunqueira de Ambía, axustado en 1535 co Maestre Juan, 

entallador flamengo e o seu cuñado o imaxineiro Gaspar Salgado polo prior don Alonso de Piña2, 

forman o gran tríade de conxuntos deste momento, incorporando unha gramática ornamental 

completamente nova . Todos eles reiteran o sistema de cuadrícula para a disposición das distintas . 

historias en relevo, tratadas con minuciosidade, o uso da columna abalaustrada e a aplicación da 

decoración renacente baseada na presenza de frisos ornamentados con grutescos a cande/ieri, 
arcos rebaixados e medallóns con bustos, introducíndose no de Allariz, algo máis tardío, algúns 

motivos figurados procedentes de repertorios manieristas. 

Xa a comezos do século XVII engádese ao retablo a fornela do ático, entre pilastras acanaladas, 

cunha representación en relevo de Santiago, como titular da parroquia. O filio do Cebedeo apa

rece representado na súa acepción de cabaleiro, como brioso e elegante xinete celestial en pleno 

fragor da batalla . Vai vestido con armadura, o manto apostólico flotando ao vento, sobre esplén

dido cabalo branco, en coNeta, concibido para ser visto en perspectiva de punto de vista baixa, 

como corresponde á postura do espectador; cunha man toma as bridas e coa outra brande a 

espada en alto. 

Semellante representación antievanxélica do apóstolo Santiago na súa condición de cabaleiro 

militar, única que se pode considerar de orixe peninsular e inédita antes do século XII, procede 

da lenda da súa inteNención no 834 na batalla de Clavijo, urdida neste século polo cóengo 

1 BARRIOCANAL LOPEZ, Y., "Hospital, igrexa e pa
zos da abadta da Santísima Trinldade", en Gufos 
da Patrimonio Cultural, B (2003), Ourense, pp. 
120-127. 

2 GONlALEZ GAAclA, M. A., "El Retablo Mayor de 
la Excoleglata de Xunquelra de Ambla (Ourense)", 
Porto do Aira, 4 (1991 ). Ourense, pp. 19-44. 

compostelán Pedro Marcio. Cando sobre 1150 se redacta o privilexio do 

rei Ramiro, a iconografía militar do apóstolo está xa consolidada, sendo 

fundamental na súa difusión a creación en 1171 por Fernando 11 da Orde 

Militar dos Cabaleiros de Santiago. 

Y.B.L. 
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Santiago peregrino 

Ca. 1660 

Madeira pol icromada 

125 X 75 X 50 

Esta imaxe de Santiago representado como peregrino 1, no que constitúe 

unha das iconografías máis habituais do Zebedeo ao longo do Barroco. 

O Carballlño (Ourense), lg rexa parroqu ia l 
de Síln Martillo de Sagra 

Aparece vestido así cunha túnica longa e esclavina enteira, manto sobre o 

brazo dereito caendo palas costas, e sombreiro de aba ancha cunha discreta 

vieira presidíndoo. O manto deixa á vista os pés descalzos, o que viría inci-

dir na condición de camiñante peregrino -o mesmo có bordón que agarra 

coa man destra para servirlle de apoio- e, á súa vez, tamén na do apóstolo; 

como tal, fóralle encomendada por Cristo a misión de predicar aos pobos a palabra, convertén

dose dalgún xeito no primeiro peregrino en chegar a Compostela . Nesta mesma liña apostólica 

habería que entender a presenza do libro que sostén coa súa man esquerda, sen pasar por alto 

que se Identificaban ca propio Santiago o Maior unhas cartas incluídas no corpus bíblico. O que 

chama tamén a atención é a presenza dunha cruz presidindo a parte central da esclavina e, polo 

tanto, substituíndo as t radicionais vieiras que adoitaban dispar sobre esa prenda; pese á súa cor 

dourada, parécese á tradicional cruz da Orde Militar de Santiago, o que quizais podería dar pé a 

pensar nunha sutil evocación do Apóstolo como cabaleiro da súa homónima arde, pasto que á 

fin estaba chamado a ser o primeiro custodio dos que camiñan cara ao seu sepulcro. 

Semellante fusión iconográfica só pode ser entendida á luz das interpretacións cultura is dos 

anos do Barroco, época ademais de reivindicación en Compostela do padroado do apóstolo 

para toda España e, así mesmo, de reafirmación e aínda incremento do voto de Santiago que se 

materializará xa no sécu lo XVIII. En todo caso, é a imaxe de Santiago peregrino a que seguirá a 

manter unha clara preponderancia sobre as demais representacións, xa que precisamente é ese 

culto o que se consideraba máis válido e adecuado para as pretensións eclesiásticas do momen

to, sen esquecer o temor ante o crecente descenso -constatado xa dende o século XVI- no 

número de camiñantes devotos ata a tumba apostólica. E aínda que afastada das vías impor

tantes, a Sacra localizábase nunha das múltiples rutas secundarias que, dende o occidente 

ourensán neste caso, se dirixían ata Compostela. 

Os trazos anatómicos desta imaxe son os propios dun personaxe bastante novo, característica 

propia das imaxes de Santiago como peregrino fronte daquelas nas que se fai primar a súa con

dición de venerable apóstolo. Mostra así barba e cabelos longos que caen por detrás do pesco-

1 Desexo expresar o me u agradecemento aos 
profesores José Manuel Garcla Igl esias e José 
Manuel LOpez Vazquez pelas indicaciOns ache
gadas ao respecto des ta imaxe e do conxunto do 
retablo que a alberga. 

zo, formando pequenos bucles que cos seus contrastes lumínicos delimitan 

e ao tempo potencian o rostro de olios ensimesmados -e suavemente vol

tos cara o ceo- e o alongado pescozo. Os pregamentos son moi animados e 

amplos no manto, transmitindo así idea de movemento, ao tempo que na 

tún ica se observa unha maior dureza, con formas acartonadas e arestadas 
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que na súa diversidade contribúen efectos claroscuros moi pictóricos. Créase polo tanto unha 

imaxe que se nas roupas transmite un certo cariz dramático polo seu notable movemento, non 

obstante este queda anulado á vista dun rostro ensimesmado e máis ben inexpresivo, froito qui

zais dese sentido máis ausente e ata místico que se xeneraliza en torno aos círculos artísticos 

derivados de Mateo de Prado. Xa as cores empregadas, con predominio de azul e vermello, 

delata un tipo de policromía do XVIII, allea polo tanto ao espírito xeral dos trazos plásticos cos 

que foi concibida esta escultura. 

Finalmente, é preciso ter en conta a imaxe deste Santiago peregrino en función do retablo que 

o alberga, por canto a súa fornela está gardando simetría con outra que enmarca a representa

ción do seu irmán, san Xoán Evanxelista, e flanqueando ambos o núcleo central do retablo que 

acolle ao patrón desta igrexa parroquial : san Martiño. Á súa vez, na parte inferior san Pedro e 

san Paulo serven de custodios ao sagrario, mentres outros mártires e santos completan un 

amplo conxunto de retablo presidido por unha imaxe da Asunción. Se os elementos arquitectó

nicos son aínda debedores do pasado clasicista de raizame aínda manierist~' .. os trazos estilísticos 

da maioria das imaxes - pregues e actitudes fundamentalmente, na liña do propio Santiago- an i

man a considerar a posible autoría dun mestre ou obradoiro pertencente aos círculos de Mateo 

de Prado; as escu lturas antóllansenos así integradas plenamente dentro das correntes barrocas 

que daquela se impuñan xa con forza, o que pon de manifesto o adianto da plástica con respec

to á arquitectura, e isto pese a unha autoría falta da calidade técnica do gran mestre do primeiro 

Barroco galega. Unha cronoloxía polo 1660 puidese ser a más acertada para esta imaxe e, en 

xeral, para a maior parte do retablo que a acolle. 

o.e.e. 

BIBLIOGRAFIA 
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A igrexa de Santiago de Vilamarín pertenceu aos señores desta casa e for

taleza . ~ela recibiron sepultura García Rodríguez de Villamarín e Inés de 

Ribadeneira, que dispuxeron a construción dunha bóveda para a capela 

maior e facer unha capela para o seu enterro. En 1583, o seu filio Juan de 

Novoa Villamarín, cóengo da catedral de Ourense e tesoureiro da de Sevilla, 

encarga un retablo a Roque Salgado, con 

imaxe do Apóstolo; e cando dez anos 

despois dita o seu testamento, manda 

trasladar os restos dos seus antepasados 

á recentemente adquirida capela do 

Rosario no transcorro da catedral, con

verténdoa en novo panteón familiarl . 

A comezos do século XIX, o vello retablo 

renacentista e as súas imaxes cambiáron

se por unha nova estrutura a cargo de 

Manuel de Prado, senda abade desta fre-
' guesía don José Flores, segundo consta 

no memorial presentado polo escultor, en 

1821, ao concurso da dirección da Escala 

de Debuxo de Santiago2. 

O retablo é unha creación tipicamente 

neoclásica, dun só carpo, con relevos de 

motivos xacobeos e ático semicircular 

adaptado ao testeiro da igrexa, con rele

vo da apoteose de san Xosé. Compoñen 

a imaxinería grandes estatuas dos após

tolos Pedro e Paulo, compañeiros de 

Santiago apóstolo na tarefa evanxelizadora, que preside a fornela central, 

sobre o sagrario, como t itular da parroquia. 

A escultura é de notoria calidade, herdeira da tradición do barroco italiano. 

A postura das pernas, a esquerda flexionada e retrasada, así como a forma 

de terzar o manto recollido na cintura evocan, segundo Otero Túnez, a 

figura de san Marcos que José Ferreiro fixo en 1772 para o magnífico 
I 

Santiago peregrino 

Manuel de Prado, primeira década do 
século XIX 

Madeira policromada 

120 x 75 x 48 cm 

Vilamarín (Ourense), igrexa parroquial de 
Santiago 

1 BARRIOCANAL l..OPEZ, Y., · La capilla de Nuestra Se
ñora del Rosario, panteón funerario de la Casa Vi
llamañn, en el trascDro de la catedral de Ourense·, 
Boletín Auriense, XXXI (2001 ), pp. 83-11 2. 

2 OTERO TúÑEZ, R., ·Manuel de Prado y el retablo 
de Villamarín·, en En torno o/ arte auriense. 
Homenaje a D. José Gonzólez Paz, Ourense, 
1990, pp. 201 -213. 
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monumento de Xoves Santo de San Martiño Pinario. A nobre cabeza, coa mirada elevada cara 

ao ceo, deriva da imaxe de san Rosendo da mesma igrexa. O rostro, de suave modelado e gran 

serenidade, aparece enmarcado polo cabelo e barba de suaves ondulacións. O santo caracteríza

se como peregrino, con esclavina decorada palas vieiras xacobeas, bordón con cabaza e o libro 

apostólico. Os pregamentos, tallados con gran virtuosismo, evocan as calidades do mármore, 

provocando fortes contrastes lumínicos. 

Y.B.L. 
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Folla enumerativa das reliquias existentes 

na catedral de Santiago e das indulxencias 

que se gañan na mesma igrexa 

Monterrei (?), Gonzalo Rodrigo de la Este unicum coñecido polos títulos: Hoja de las reliquias de la iglesia com

postelana (Rey Soto), Hoja de reliquias de Santiago (Atanasio López), o Pasera 

1500-1510 (?) 

Folla solta Impresa 
que encabeza esta ficha, proposto por Odriozola, e o máis correcto que lle 

31,3 x 20,7 cm (calxa de composición) 
dá García Abad na súa obra Post-incunables ibéricos: He sunt re/iquie que 
habentur in hac sanctissima ecc/esia compostellana: i0 qua corpus beati 
jacobi zebedei in integrum. [He sunt indulgentie concesse a sanctis patribus 
et summis pontificibus dicte sancte ecc/esie compostellane], que se corres-

Va lladolid, Archivo General de Simancas 

SccclOn PR, cartafol 27, fol. 90 

ponde co comezo do texto e alberga o auténtico sentido da peregrinación 

xacobea: o recoñecemento da tumba do apóstolo Santiago e os beneficios 

que se obteñen da súa visita . 

Como complemento da suma de indulxencias, ocupando a primeira columna do impreso, ternos 

unha exhaustiva relación das reliqu ias, cuxa lectura nos evoca a descrición que anos despois 

habTa de facer Ambrosio de Morales na súa visita ao relicario compostelán: "El Sagrario donde 
tienen las Reliquias es una pieza grande, mas adentro de la Sacristía, que está en el Crucero de 
la Iglesia al lado de la Epístola. El Relicario es grande quanto el testero de esta pieza, y bien 
labrado todo de encasamentos de talla dorada, con puertas pintadas, y velos de tafetan carme
sí, y una varando de palo delante, donde se detienen los Peregrinos, ó quien se muestran dos 
veces por los lenguageros (que chaman) de todas Naciones. Estos hacen la Re/acion de las 
Reliquias señaladas con vara de plata, que tiene ó lo alto una mano con el indice tendido, 
como otro que dige en lo de S. Benito de Valladolid, sino que esta es de plata". 

Á fin da primeira columna menciona a localización do corpo de santa Susana virxe e mártir que, 

sen estar na catedral, era de visita obrigada para os romeiros. 

Tras a suma das grazas e indulxencias da segunda columna, dáse a data de construción do 

templo compostelán, anotación que Rey Soto ere debida á necesidade de equilibrar as liñas de 

ambas as columnas do texto. 

Algo excepcional nunha folla solta, que nos remite a un dos artífices que en Monterrei levaron 

a cabo a impresión do Missa/e auriense, é o colofón no que lemos "Gundisaluus dela passera 
natione astur'. 

Quédanos a dúbida de se foi impresa en Santiago, Monterrei ou outro lugar. Julián Martín Abad, 

na obra citada, dá a data de 1500-151 O, con reservas, cadrando con Odriozola, e distante da de 

1595 de Rey Soto e do Pai Atanasio López. Sexa como for, este magnífico documento lévanos 

ás orixes da imprenta en Galicia, e do estudio dos seus tipos e letras capitulares obteremos 

importantes noticias dos comezos do libro impreso na Península Ibérica. 

A.O.A. 





Oración compuesta por el glorioso Apóstol Santiago Patrón 
de las Españas, la qual traya consigo y se aprouechaua de ella en todos 

los trabajos y adversidades. Fue hallada con las Reliquias de los Sanctos mártires 

sus dis~ípulos en el monte sancto de Granada 

Santiago, 20 de marzo de 161 O 

31 x 20 cm 

A oración ao apóstolo Santiago foi impresa polo licenciado Alonso López, 

cóengo e fabriqueiro da catedral, con autorización do licenciado don Martín 

Carrillo y Aldrete, gobernador no espiritual e temporal da santa lgrexa cida

de e arcebispado de Santiago, pola súa Señoría Ilustrísima Maximiliano de 

Austria, arcebispo e señor do arcebispado. Por comisión de ambos os licen-

Madrid, Real Academia ele la Historia, 
Biblioteca 

9/1035, colección Sala zar, N-30, fo l. 87, 

nº 11 2 ciados, veuna e aprobouna o doutor Francisco de Villafañe, cóengo maxis

tral da igrexa de Santiago. Abaixo, aos dous lados figuran como asinantes: 

" el licenciado don Martín Carrillo y Aldrete" (esquerda), "por mandado del 

señor gobernador, Francisco Suares de Ocampo, secretario" (dereita) . 

Segundo un ha piadosa trad ición, esta oración "compuso y traya consigo 

nuestro glorioso Apóstol y patrón Santiago para que se aumente más Ja deboción de Jos fieles" . 

A data da súa impresión vincúlase coa celebración do Ano Santo de 161 O, máxime cando consta 

que Filipe 111 t ivo intención de peregrinar a Compostela coa raíña dona Margarida . Segundo se 

le na acta de 13 de marzo de 161 O, o cabido considerara "dispar o convenient e para recibir 

ao rexio Peregrino" , nomeando deputados aos doutores Villafañe e san Cibrán, ao licenciado 

Alonso López e a Gonzalo Barba de Figueroa " para conferir o que conviría face('. A oración 

imprimiuse sete días despois. Por razóns de estado, Filipe 111 non puido facer a peregrinación e 

delegou no seu capelán e esmoleiro maior D. Diego de Guzmán, que chegou a Compostela o 8 

de outubro e ofreceu enviar "catro fermosos brandóns" e unha colgadura de tea de ouro para 

adornar a capela maior. En agradecemento, o Cabido acordou celebrar, perpetuamente e con 

toda solemnidade, as festas de san Filipe Apóstolo e santa Margarida virxe e mártir. En 1618, o 

monarca regalou ao Cabido un relicario que gardaba o fragmento dun óso de santa Margarida . 

Cadrando coa celebración do Ano Santo e co apoio do Cabido, Mauro Castellá Ferrer publicou 

a Historia del Apóstol Santiago (Madrid. 1610). Pouco despois, el dominico fray Hernando Ojea 

daba a luz la Historia del glorioso apóstol Santiago, Patrón de España, de su venida a ella y de 

las grandezas de su Iglesia y Orden Militar (Madrid, 1615). Uns anos antes, o padre Ojea publi

cara un Defensorio de la venida del Apóstol, en resposta aos escritos de César Baronio, que 

negara a vinda de Santiago a España. 

No título da oración de Santiago indicase que esta foi encontrada no Sacromonte de Granada 

coas reliquias dos discípulos de Santiago. En 1595, ao realizarse escavacións nunha caverna, 

acháronse unhas láminas de chumbo con restos humanos. Nunhas láminas revelábanse os 

nomes dos santos ali martirizados: san Cecilia, santo Hiscio, san Tesifonte e san Mesitón. 
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Noutras había textos de orixe apostólica. Uns estaban escritos en latín e outros en árabe, o que 

evidenciaba a súa falsificación . Para Godoy Alcántara (1868), as láminas foron realizadas por 

dous mouriscos contemporáneos do achado: Miguel de Luna e Alonso del Castillo. Nos escritos 

tratábanse cuestións moi importantes como a chegada de Santiago a España, a Inmaculada 

Concepción e o martirio dos mencionados santos. En 1600, o sínodo de Granada proclamou 

a autenticidade das reliquias. Durante anos houbo discusións sobre o contido dos escritos. 

O longo preito que se debateu en Roma foi resalto en 1682 cun breve de Inocencia XI: "Ad 
circunspectam Romani Pontificis hereticos", que condenaba os libros plúmbeos e o seu contido. 

Considerábanse "puras ficcións humanas, fabricadas para ruina da fe católica, con erras conde

nados pola lgrexa, opostos á letra da Sagrada Escritura, exposición dos santos Padres e usos 

da lgrexa". 

A oración de Santiago constitúe, polo tanto, unha mostra da proclamación do padroado 

nacional do apóstolo Santiago, que os monarcas hispanos viñan facendo dende o século IX. 

A declaración de Baronio, negando a vinda do santo a España, contribuíu ao desenvolvemento 

dunha literatura enriquecida de lendas: os falsos cronicóns, en defensa do seu padroado único 

en España. Do seu contido tamén se fixeron eco os historiadores do momento, como Ojea 

ou Castella Ferrer, que incorporaron os relatos lendarios ás súas obras históricas como se fosen 

fontes auténticas. En 1618, os carmelitas solicitaron ao monarca o copadroado do apóstolo 

Santiago con santa Tareixa. En 1630, Urbano VIII declarou o padroado único a favor do apósto

lo. Por outro lado, a oración de Santiago está íntimamente vinculada ao longo proceso sobre a 

suposta autenticidade das láminas do Sacromonte e o valor da doutrina. Dende a súa defensa 

no sínodo de Granada, ata a impresión da oración o Ano Santo de 161 O, transcorreran dez anos. 

C. M. P. 
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Relicario de Santiago apóstolo 

Anónimo Romano, finais do século XVIII 

Prata na súa cor e sobredourada, 
cicelada, fundida e gravada 

A colonia española en Roma sinalou sempre con especialísimos cultos a 

Santiago o Maior, a lgresia Nacional en Piazza Navona, estaba dedicada ao 

Apóstolo. Cando no século XIX se abandonou este templo toda a súa rique-
52 x 25 x 21 cm za artística concentrouse na igrexa de Santa María de Montserrat que den
Sen marcas de entón tomou tamén o título do Apóstolo . 
Roma, lgrcxa Nacional Española de 
S;rnt lago e Monserrat Como non podía ser menos reliquias de Santiago centraron a veneración e 

para elas encargáronse preciosos relicarios, nunha cidade onde tantos bos 

ourives había e onde competían tanto os templos en cegarse con encargas 

preciosas. 

Este relicario é obra anónima dun ourive probablemente romano e datable a fins do século XVIII 

polo estilo neoclásico do xerro do que parten as rosas que rodean a teca central ovalada e con 

cerco laureado e rematando o conxunto nunha cruz. Aséntase o relicario sobre unha base trian

gular con palmetas e pequenas follas con volutas fiarais entre as cales se asenta o citado xerro. 

Toda a gramática decorativa insiste en motivos vexetais moi harmoniosamente dispostos e cunha 

calidade de execución que declara un obradoiro experto e moi actualizado no uso do repertorio 

de formas que quizais dende o ámbito profano se fai presente na ourivería sacra daquel tempo. 

M.A.G.G. 
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Relicario de Santiago apóstolo 

G.F Arrighi (Roma), ca. 1724 

Prata; cicelada, fundida e gravada 

120 x 4lx 21 cm 

Este relicario provén da lgrexa de Santiago dos Españois e chegou a 

Montserrat despois de 1818 cando se vende polo Goberno español aquela 

importante lgrexa . 

Sen marcas 

Roma, lgrexa Nacional Española de 
Santiago e Monserrat 

O seu tamaño e a súa alta calidade demostran que foi como o gran reclamo 

da devoción do patrón de España e daquela lgrexa dos Españois, que se 

expoñería ao culto na festividade do 2S de xullo cando unha fastosa liturxia 

convocaba aos embaixadores e aos numerosos españois que habitaban ou 

circunstancialmente estaban en Roma. 

Sobre unha base mixtilínea disponse o pé do relicario que se asenta sobre 

gadoupas de león. Na fronte o escudo ou emblema do Apóstolo, o bordón entre dúas vieiras, 

flanqueado por volutas e dúas cabezas de querubíns. Estes motivos repítense no hastil e no 

remate. A teca tamén con enmarque de volutas entre dous anxos ou tutti nus en actitude de 

sostela ou venerala . Sobre ela coroa, da que parten ramas e nubes con anxos que serven de 

base á cruz que remata o vistoso conxunto. 

Ademais da reliquia de Santiago o Maior, cuxa cartela destaca sobre as demais o relicario garda 

outras dos restantes apóstolos. 

Documentada como obra do prateiro romano Arrighi (1683-1730) pódese datar no primeiro 

cuarto do século XVIII, se ben a base actual puidese ser un engadido ou reposición do 

século XIX. 

Ao ser a lgrexa de Santiago como o escaparate da propia nación española é claro que se 

pretendeu e conseguiu unha obra de moita calidade e de grande efectismo con este relicario, 

tipoloxicamente dentro dos modelos da ourivería italiana do Barroco, un dos máis importantes 

entre os que conteñen reliquias de Santiago. 

M.A.G.G. 
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Relación de las Sagradas Reliquias que se veneran 

en su Capilla de la Santa Apostólica Metropolitana Basílica 

Mayor de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, 1899 Este impreso esquematiza para o orante e visitante a disposición da capela 

das Reliquias e a colocación dos obxectos sacros nun enorme rel icario. 

Disponse en tres zonas, marcadas polo relicario central, presidido na súa 

parte superior por unha estatua da fe e con dous ámbitos laterais. Na parte 

superior ternos as reliquias de maior tamaño, como as cabezas de varias dis-

Papel, castelán 

44 x 56, 1 cm 

Arquivo da Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 

IG 640 cípulas de santa Úrsula, e a medida que descendemos outras de menores 

dimensións, especificadas na parte inferior. 

O impreso ilúst rase cunha fi gura de Santiago peregrino á esquerda e unha ilustración da Porta 

Santa vista dende a Quintana á dereita. 

Encontramos dende reliquias relacionadas coa Pa ixón de Cristo -fragmentos de Lignum Crucis-, 

fragmentos do veo da Virxe, reliqu ias de diversos apóstolos-san Pedro, san Paulo, san 

Bartolomeu, san Xoán Bautista- , ata as de varias santas discípulas de santa Úrsula, pasando 

por algunhas de sa n Rosendo, así como o seu cáliz, do século X. 

A rea lización dunha " guía impresa" como esta Relación de las Sagradas Reliquias ten o seu 

contexto na publicación cara a finais do século XIX de varias obras que describen precisamente 

as reliquias da igrexa de Santiago e a súa disposición, destacando a Historia y descripción 

arqueológica de la Basílica compostelana do Pai José Mª Zepedano y Carnero en 1870 e 

a Guía descriptiva de la S. A. Metropolitana Basílica y Relicario de Santiago de Compostela 
do cóengo compostelán Juan Fernández Martín, de 1892. 

Ambas realizan unha descrición profusa e minuciosa da capela das Reliqu ias, do relicario e os 

restos sacros que nel se custod ian 1, servindo de perfecta base para a elaboración do impreso 

de J. Soto. De feíto, o texto onde se refiren as reliquias, na columna da esquerda, que Afonso 111 

o Magno trouxo a Santiago está tomado con toda exactitude da obra de Juan Fernández. 

1 ZEPEDANO y ÚIRNERO, José M'. P., Historia y des
cripción arqueológica de la basilica camposte
lono, Lugo, 1870, pp. 18S-19S; FERNANDEZ MARTIN, 

Juan, Gula Descriptiva de lo S. A. Metropolitano 
bosflico y relicario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, 1892, pp. 63-101 . 

Pero o impreso posúe un valor engadido moi importante, pasto que, nun 

incendio no século XX o relicario aquí plasmado viuse afectado, desapare

cendo incluso algunhas reliquias. Así, esta Relación constitúese en recordo e 

testemuño dunha organización das reliquias compostelás xa desaparecidas. 

X.M.S. 
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Bula Deus Omnipotens de León XIII 

Roma, 1884, novembro, l A bula Oeus Omnipotens de León XIII (1878-1903) preséntase formalmente 

como un caderno en vitela -con selo da Secretaria Brevium vaticana na 

portada- de moi coidada caligrafía en tinta negra; destacan as primeiras 

liñas en maiúscula " Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei 

memoriam", coas inicia is decoradas e enmarcadas en decoración floral a 

Orixinal, l O fols.: pergamiño; latín 

33 x 23,5 cm 

Santiago de Compostela, Arquivo da 
Catedral 

s 6/1 pluma. Posúe atado con fío branca un selo de chumbo pendurante: (anv.) 

S[anctus] · P[au/us] / S[anctus] · P[etrus] (rev.) +LEO PAPA XIII . Todas as 

primeiras letras de cada páxina están decoradas. 

No texto rea lizase un repaso pala historia das reliquias apostólicas, remontándose ao momento 

da translación de Santiago dende Xerusalén a Galicia; refírense, paso por paso, os diversos ava

tares dos sagrados restos: a inventio no século IX e a construción por Afonso 11 da primeira basí

lica, o ataque de Almanzor, o culto medieval e, especialmente, préstase atención ao ocultamento 

dos restos ante o temor dun ataque inglés en época do arcebispo don Xoán de Sanclemente, no 

século XVI. Recóllese, así mesmo, o achado das reliquias en 1879 -cando o arcebispo composte

llín Cardea l Payá y Rico emprendeu a súa busca por medio de escavacións arqueolóxicas na 

basílica, guiadas polos cóengos López Ferreiro e Lavín. 

O sentido desta comunicación pontificia entronca coa máis fonda historia das reliquias do 

Apóstolo Santiago. A bula Oeus Omnipotens é a confirmación pontificia da autenticidade das 

reliquias, establecendo que a autenticidade dos carpos encontrados (apóstolo Santiago e os 

seus discípulos Teodoro e Atanasia), en palabras do pontífice, " teña forza e valor permanente"l . 

A bula, polo tanto, confirma e autentica as reliqu ias. As súas consecuencias foron claramente 

visibles, xa que por medio desta bula foi que se deu un novo pu lo ás peregrinacións xacobeas, 

en declive, especialmente, ao longo do século XIX; de feito, o propio pontífice pide expresa

mente que " todos os fieis o celebren con piedade acrecentada, e de novo emprendan 

peregrinacións a aquel sepulcro sagrado". 

X.M.S. 

1 Romo y Santiago. Bulo ·oeus Omnipotens· de 
S.S. León XIII . Sobre el Cuerpo del Apóstol San
tiago, Santiago de Compostela, 1954, pp. 3-27. 
Ver tambl~n GUERRA CAM POS, J., Roma y el Sepul
cro de Santiago . La bula ·oeus Omnipotens· 
(1884), Santiago de Compostela, 1985. 
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NOTAS HAXIOGRÁFICAS 





lgrexa galega 

Afonso 

Trátase do bispo de Ourense e Astorga que segundo 

a tradición retira ríase no século X con outros 8 bispos 

a vivir como ermitáns en Santo Esteva de Ribas de Sil 

onde se veneran as súas reliquias. ' 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t . 12, Roma, 

1970, p. 1128. 

Ansurio (26 de xaneiro) 

Foi bispo de Ourense dende 915. No ano 922 renuncia 

á diocese e retirase á abadía beneditina de Santo Es

teva de Ribas de Sil, converténdose nun dos seus fun

dadores. Coetáneo e amigo de san Rosendo, fixo do

azón ao santo abade de Celanova da igrexa de Santa 

María de Sonata . Como bispo intervén na xunta na cal 

Ordeño 11 restablece a diocese de Tui. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t . 12, Roma, 

1970, pp. 1128-1129. 

Bieito de Nursia (23 de marzo) 

Vid. lgrexa Latina. 

Brais (3 de febreiro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Capitón (4 de marzo) 

Bispo e mártir. Considerado o primeiro bispo de Lugo, 

diocese fundada despois do século 11, como confirma 

unha carta que escribiu san Martiño Dumiense ao bispo 

de Lugo, Nitixio, no século VI. Mantense a tradición 

de que sufriu martirio na fogueira e a súa devoción 

celébrase na diocese de Lugo. Dise del que foi o pri

meiro bispo elixido polo apóstolo. A iconografía máis 

ant~ represéntao inmerso en chamas. 

Bibliografía: Enciclopedia Universo/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 11, Barcelona, 1926, p. 539. 

Clara de Asís (11 de agosto) 

Vid. lgrexa Latina . 

Cosme (27 de setembro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Eufemia (16 de setembro) 

Eufemia era filia dun senador de Calcedonia . Sufriu 

martirio baixo o reinado de Diocleciano (303-304). Foi 

apresada con outros cristiáns e protestou vivamente 

por isto, o cal provocou a atención do xuíz Prisco quen, 

para calala fixo que a violaran. Por unha milagre a man 

agresora quedou paralizada. Prisco, en vinganza, man

douna mortificar cos máis crueis tormentos e final

mente morreu decapitada no ano 304. O seu carpo 

íntegro conservase na catedral de Ourense, de onde 

é copatroa. Viste túnica e manto dos nobres romanos. 

Os seus atributos son: espada cravada no peito ou no 

pescozo, a roda e un oso. As veces aparece cunha cruz 

luminosa enriba da súa cabeza. 

Bibliografía: Bibliatheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t . 5, Roma, 

1970, p. 162; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 22, Barcelona, 1926, pp. 1303-1304; 
FERRO RUBIAL, X (DIR) .: Diccionario de nomes galegas, 
Vigo, 1984, pp. 255. 

Facundo (27 de novembro) 

Sahagún, vila leonesa, non é máis que unha defor

mación de san Facundo. Nese santuario sito no mesmo 

Camiño de Santiago, os peregrinos veneraban as reli

quias dos benaventurados mártires Facundo e Primi

tivo. Se ben en Ourense tivéronse ambos como santos 

propios venerándose as súas reliquias na catedral. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t. 5, Roma, 
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1970, p. 438; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 23, Barcelona, 1926, p. 64; RÉAU, L., Ico
nografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1998, 
pp. 501-502. 

Famiano 

Vid. lgrexa Latina. 

Francisco de Asís ( 4 de outubro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Froalengo 

Fol un bispo galega que recibe culto dende a anti
güldade. Un dos nove que segundo a tradición se re
tiraron a vivir en Santo Esteva de Ribas do Sil. Durante 
o pontificado de Clemente X instruíuse expediente ca
nónico, solicitando a concesión de "misa e oficio" en 
honor dos nove bispos (Froalengo entre eles), por con
slderalos canonizados "de more Antiquo". 

Blbllografla: Blbliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universit1í Lateranense, t. 12, Roma, 
1970, p. 1128; GIL Arn10, C., Santos Gallegos, Santiago 
de Compostela, 1976, p.180. 

Gonzalo Osario 

Antigo bispo galega que recibe culto dende a anti
güidade. Un dos nove que segundo a tradición se re
tiraron a vivir en Santo Esteva de Ribas do Sil. Durante 
o pontificado de Clemente X instruíuse expediente ca
nónico, solicitando a concesión de "misa e oficio" en 
honor dos nove bispos (Gonzalo Osario entre eles), 
por considera los canonizados "de more Antiquo". Tí
ñase por bispo de Coimbra. 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 12, Roma, 
1970, p. 1128; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Eu
ropea Americana, t. 26, Barcelona, 1926, pp. 683-684; 
GIL ATRIO, C., Santas Gallegas, Santiago de Compos
tela, 1976, p.180. 

Xertrude la Magna (16 de novembro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Xoán Bautista (24 de xuño) 

Vid. lgrexa Lati na. 

Maréos Evanxelista (25 de abril) 

Vid. lgrexa Latina. 

Mariña (18 de xullo) 

Mariña de Augasantas segundo a lenda naceu en Xinzo 
de Limia en tempos de Adriano (s. 11). Fíxose bautizar 
e este feito irritou ao seu pai, o cal decidiu ignorala. 
Os seus milagres están relacionados coa natureza. Dise 
que os paxaros entraban voluntariamente nun curral 
aberto mentres ela asistía a misa. Morreu martirizada 
por non corresponder aos amores do prefecto romano 
Olibrio. Represéntase habitualmente como unha moza 
vestida coa túnica e o manto das virxes. Os seus atri
butos son o forno aceso e as tres fontes das que mana 
auga. Este último está en relación cun milagre atri
buído a dita santa. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 8, Roma, 
1970, p. 1170; FERRO RUBIAL, X (DIR), Diccionario de 
nomes galegas, Vigo, 1984, pp. 365-366. 

Pedro, apóstolo (29 de xuño) 

Vid. lgrexa Latina. 

Paio (26 de xuño) 

Nace no século X na parroquia de San Xoán de Alveos, 
no concello de (recente (Pontevedra). Na loita contra 
os musulmáns durante o proceso de Reconquista en 
Navarra, foi apresado polo emir Abd-al Rahman 111, 
quen o levou como refén a Córdoba. Ali a súa fe cristiá 
axudoulle a soportar todo tipo de torturas e penalida
des. A súa inquebrantable fe converteuno en símbolo 
do cristianismo. Tras un terrible martirio foi desmem
brado e os seus restos lanzados as beiras do Guadal
quivir, onde foron recollidos por piadosos cristiáns, e 
posteriormente enterrados no cemiterio de San Ginés e 
a súa cabeza no de San Cipriano. O seu corpo é trasla
dado a Oviedo, sendo depositado no mosteiro das 
monxas beneditinas de San Paio da capital asturiana. 
Un oso dun dos seus brazos venerase dende antigo no 
mosteiro de monxas beneditinas de San Paio de Ante
altares, de Santiago de Compostela, e con motivo da 
conmemoración do milenario do seu martirio, as mon
xas de Oviedo concederon unha reliquia dun oso da 
canela á catedral de Tui, que se venera no seu relicario. 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 1 O, Roma, 



1970, p. 441; Enciclopedia Universal /lustrada Europea 
Americana, t. 43, Barcelona, 1926, p. 22; C. LEONARDI, 
A. RICCARDI, G. ZARRI., Diccionario de los Santos, vol. 
1, Madrid, 2000, pp. 1907-1908. 

Primitivo (2ide novernbro) 

Achándose o cónsul Ático na ribeira do río Cea (143), 
soubo que dous mozos cristiáns, Facundo y Primi
tivo, negábanse a adorar ao deus Febo. Indignado, 
mandounos chamar e tratou de convencelos de que 
adoraran o seu deus. Ante a negativa dos mozos, in
tentou facelos renegar da fe cristiá a base de tortu
ras, pero os mozos non claudicaban ante os sucesi
vos tormentos. Finalmente, foron colgados boca 
abaixo e despoxados dos seus olios. Así estiveron 
tres días, tras os cales baixaron dous anxos con sen
das corcas para as súas cabezas. Facundo e Primi
tivo, cuxas reliquias son veneradas na catedral de 
Ourense, tivéronse como propios por identificar Cea 
co topónimo dese neme preto á capital. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . S, Roma, 
1970, p. 438; Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americano, t. 47, Barcelona, 1926, p. 427; GIL ATRIO, 
C., Santos Gallegos, Santiago de Compostela, 1976, 
pp. 231-232. 

Roque (16 de agosto) 

Vid. lgrexa Latina. 

Rosendo (1 de marzo) 

Naceu en Salas, preto de Celanova, no ano 907. Foi 
un personaxe destacado como monxe, bispo, gober
nador e pacificador de Galicia. Fundou o mosteiro 
de Celanova (Ourense), ao que se retirou . O rei Or
doño 111 nomeouno gobernador de Galicia e durante 
o seu mandato combateu aos mouros. Despois parti
cipou na loita contra a invasión normanda. Terminada 
a faceta de guerreiro, regresou ao mosteiro no ano 
970. O quedar vacante a sé compostelá foi nomeado 
arcebispo e estivo ocupando este pasto durante catre 
anos, o final dos cales regresou a Celanova, onde que
daría ata o seu falecemento no ano 977. 

Bibliografía: Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. S2, Barcelona, 1926, pp. 401-402; FERRO 
RUBIAL, X (DIR), Diccionario de names galegas, Vigo, 
1984; GIL ATRIO, C., Santos Gallegas, Santiago de Com
postela, 1976, pp. 33-S2. 

Santiago apóstolo o el Maior (25 de Xullo) 

Vid . lgrexa Latina. 

Santiago o Menor (3 de rnaio) 

Vid. lgrexa Latina. 

Telmo 

Vid . Telmo. lgrexa hispana 

Torcuato 

Vid . Torcuato. lgrexa hispana 

Viliulfo (26 de xaneiro) 

Este santo viviu na segunda metade do século X. Foi 
bispo de Tui, pero pronto renunciou a este cargo para 
retirarse a'o mosteiro de Santo Esteva de Ribas de Sil. 
Sandoval escribiu acerca del : "Aquí acaba la memoria 
de este Prelado; parece haber dejado el obispado de 
Tui retirándose al mosteiro de san Esteban de Ribas 
de Sil, porque es uno de los nueve, que, cuando se 
descubrieron sus santos cuerpos, se hallaron escritos 
en un pergamino muy viejo que estaba con las santas 
reliquias". 

Bibliografía: FERRO RUBIAL, X (DIR), Diccionario de names 
galegos, Vigo, 1984, p. S26; GIL ATRIO, C., Santos Ga
llegos, Santiago de Compostela, 1976, pp. 192-193. 

Vimarasio (26 de xaneiro) 

Bispo de Ourense (ou, quizais, Tui) foi contemporáneo 
de san Franquila. Retirouse ao mosteiro de Santo Es
teva de Ribas de Sil e viviu unha vida de recollemento 
e de oración. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. S, Roma, 
1970, p. 438; FERRO RUBIAL, X (DIR), Diccionario de 
nomes galegas, Vigo, 1984, p. 294. 

lgrexa hispana 

Afonso Pedro Errnitán 

Ermitán berciano do século VIII. Segundo a tradición, 
foi primeiro monxe en San Pedro de Montes no Bierzo; 
pero, autorizado polo abade entregouse de cheo ávida 
eremítica nunha das covas chamadas do Silencio, onde 
viviu 40 anos en rigorosa penitencia e sen probar bo
cado de carne. 
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Andrés Apóstolo (30 de novembro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Apolonia de Alexandría (9 de febreiro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Atilano (5 de outubro) 

A biografía do santo patrón da diocese de Zamora for
mula serios problemas de identificación, pois coa, do
cumentación dispoñible non se pode asegurar si foron 
só un ou dous os bispos zamoranos con este nome, 
nin polo tanto, decidir sobre a súa personal idade. 
Existen dúas posturas e datas confrontadas: a historia 
oficial canta cun Atilano, bispo de Zamora nos anos 
901 -917; outra corrente, infire un segundo bispo Ati
lano en Zamora nos anos 990-1009. Represéntase con 
vestidura episcopal, báculo e mitra, sostendo na man 
esquerda un peixe ca ventre aberto, no que encon
trnra o anel, segundo se canta no milagre máis cons
picuo e popu l<1r de Atilt1no. 

Blbllog rafla: Bibliotheca Sanctorum, Insti tuto Giovanni 
dell <1 Pontificia Unlversit!í Lateranense, t. 2, Roma, 
1970, p. 571; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 6, Barcelona, 1926, p. 912; FERRANDO 
Ro1c, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 1996, 
p. 53; LEONARDI, C., RICCARD I, A., ZARRI, G., Diccionario 
de los Santos, vol. l, Madrid, 2000, pp. 283-284. 

Bartolomeu, apóstolo (24 de agosto) 

Vid . lgrexa Latina. 

Bieito de Nursia (23 de marzo) 

Vid. lgrexa Latina. 

Brais (3 de febreiro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Cecilia de Roma (22 de novembro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Clara de Asís (11 de agosto) 

Vid. lgrexa Latina. 

Cosme (27 de setembro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Cristovo (27 de Xulló) 

Vid. lgrexa Latina. 

Estevo de Cárdena 

Orixinario de Burgos. Téñense poucos datos sobre a 
súa vida; sábese que foi abade do mosteiro de San Es
teban de Cardeña (Burgos), onde foi martirizado cos 
seus monxes en tempos da invasión dos árabes. 

Estevo, protomártir (26 de decembro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Filipe, apóstolo (3 de maio) 

Vid . lgrexa Latina. 

Flora (27 de novembro) 

Natural de Sevilla, de pai musulmán e nai cristiá quen 
a educou na fe de Cristo. Pero a gran devoción do seu 
irmán ao islamismo fíxolle disimular a súa condición 
cristiá. Decide abandonar o seu fogar e refuxiarse 
nunha casa cristiá, pero pronto é reclamada polo seu 
irmán quena denuncia ante as autoridades musulmás. 
Ela persiste na súa fe cristiá e é ingresada en prisión 
xunto María, irmá do mártir san Walabonso onde co
ñecen a santo Euloxio de Córdoba, quen lles dedicou 
a súa acta marital. Reafirmándose na súa fe cri?tiá son 
sentenciadas a marte y degoladas. O seu atributo é 
a espada curvada dos mauros e, as veces, aparece 
cunha ave de rapina. Represéntase tamén cunha fe
rida na cabeza. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanetorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . S, Roma, 
1970, p. 930; FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los 
santos, Barcelona, 1996, p. 112; LEONARDI, C., RICARDI, 
A., ZARRI, G., Diccionario de los Santos, vol. l, pp. 810-
811 . 

Florentina (20 de xuño) 

Naceu polo ano 554 en Cartaxena senda a irmá maiar· 
de tres insignes bispos: Isidoro (doutor da lgrexa), Le
andro e Fulxencio. Creceu baixo a tutela de Leandro 
e retirouse a un mosteiro preto de Écija, cuxa regra re
dactara o seu irmán. Posiblemente foi abadesa. Con
sagrou a súa vida a Deus dende a súa xuventude, e na 
España do século VII chegou a ser o que o seu nome 
indica: unha perfumada flor que se inmolou en sin-



cera adoración, chegando a ser nai de moitas relixiosas. 
Morreu no ano 612. El R. P. Félix Ferrante, tras a súa 
viaxe a Cartaxena, trouxo consigo unha reliquia dos 
osos da santa que se conservan e veneran na catedral. 
Represéntase con hábitos monacais corno o dos be
neditinos, e leva como atributo o lirio da vi rxindade. 

Bibliografía: Enciclopedia Universo/ /lustrada Europea 
Americana, t. 24, Barcelona, 1926,·p. 134; FERRANDO 
ROIG, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 1996, 
p. 113; ScHABER-SCHINDLER., Diccionario ilustrado de 
los santos, Barcelona, 2001 . 

Francisco de Asís (4 de outubro) 

Vid. lgrexa Latina. 

Xoán Bautista (24 de xuño) 

Vid. lgrexa Latina. 

Xoán da Cruz (14 de decembro) 

Xoán de Yepes y Álvarez, alcumado Xoán de la Cruz, 
naceu en· Fontiveros (Ávila) en 1542. Estudou na uni
versidade de Salamanca e no ano 1563 ingresou na 
orde do monte Carmelo, que reformou coa axuda de 
santa Teresa de Ávila, de quen fara confesor e tamén 
director espiritual. Morreu en 1591 en Úbeda, Jaén. 
Os seus restos foron trasladados a Segovia. O papa 
Benedicto XIII canonizouno en 1726. Represéntase co 
hábito da súa arde e na man suxeita un crucifixo. As 
veces aparece axeonllado ante un altar, cun libro aberto 
na man coa inscrición "Pati et contemni" . Os seus atri
butos son o libro e la pluma de doutor. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 6, Roma, 
1970, p. 1053; Enciclopedia Universa/ /lustrada Eu
ropea Americana, t . 28, Barcelona, 1926, pp. 2970-
2971 ; FERRANDO Rrnc, J., lconogrofía de los santos, 
Barcelona, 1996, pp. 159-160; RÉAu, L., Iconografía 
del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 1998, p. 181 . 

Lorenzo, diácono (1 O de agosto) 

Nacido en Aragón, preto de Huesca, e martirizado 
en Roma en 258. Tres días despois do martirio do papa 
Sixto 11, quen lle confiara o tesauro da lgrexa, foi de
tido e caminado a entregar dita tesauro. Pero non que
daba nada deste porque o repartira entre os pobres. 
Frustrado pola súa cobiza, o emperador Decio ordenou 
que o flaxelasen con varas, que lle queimasen as costas 

cun férro candente e o deitasen nu sobre unha grella 
disposta sobre un manto de brasas. Represéntase 
mozo, coa cabeza descuberta e viste dalmática de diá
cono, na que as veces aparecen lapas bordadas. Leva 
o Libro dos evanxeos, cruz procesional e bolsa ou copa 
chea de moedas de ouro. Pero o seu atributo máis co
ñecido é a grella. 

Bibliografía : FERRANDO Ro1G, J., Iconografía de los 
santos, Barcelona, 1996, pp. 171 -172; RÉAU, L., Ico
nografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 1998, 
pp. 255-257. 

Marcos Evanxelista (25 de abril) 

Vid . lgrexa Latina. 

Mateu, apóstolo e evanxelista (21 de setembro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Ordoño (23 de febreiro) 

Monxe da abadía beneditina de Sahagún (León) que 
viviu no século XI. Reforza o seu renome familiar no 
reino de León, co prestixio da súa vida relixiosa en Sa
hagún. O agrandarse o reino de Fernando 1, ampliase 
a palabra evanxelizadora de san Ordoño. Por encargo 
rexio, trae dende Sevilla a León as insignes reliquias 
de santo Isidoro. O seu servizo á lgrexa conclúe senda 
bispo de Astorga o 23 de febreiro do ano 1066, data 
na cal falece. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 9, Roma, 
1970, p. 1223; Enciclopedia Universal Ilustrada Eu
ropea Americana, t . 40, Barcelona, 1926, p 229; 
ScHABER-SCHINDLER., Diccionario ilustrado de los santos, 
Barcelona, 2001 . 

Pedro, apóstolo (29 de xuño) 

Vid. lgrexa Latina. 

Plácido (5 de outubro) 

Vid . lgrexa Latina. 

Roque (16 de agosto) 

Vid. lgrexa Latina. 

Santiago Apóstolo ou o Maior (25 de Xullo) 

Vid. lgrexa Latina. 
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Servando (23 de outubro) 

Natural de Mérida, soldado e cristián fervente, pa
deceu grandes tormentos. Converteuse en exemplo 
de fe e virtude. Foi arrestado polo prefecto de Lusi
tana, de nome Viator, quen ordenou o seu desterro 
durante o cal sufriu grandes penurias. Ao chegar a 
unha finca chamada Ursoniana, hoxe coñecida como 
Cerro de los Mártires en San Fernando (Cádiz), foi de
golado, xunto con san Xermán, no ano 304 durante a 
persecución de Diocleciano. Represéntase con traxe 
segrar ou de soldado romano. Os seus atributos son a 
palma e a espada con cadeas suxeitas aos pés. 

Bibliografía : Biblíotheca Sandorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 11, Roma, 
1970, p. 888; FERRANDO ROIG, J ., Iconografía de los 
santos. Barcelona, 1996, p. 1249; LEONARDI, C., R1c
CAROI, A., ZARR1,G., Diccionario de los Santos, vol. 2, 
Madrid, 2000, pp. 2039-2041 . 

SlmOn opOstolo (28 de outubro) 

Vid. lgrexa Lat ina. 

Telmo (Luns du semana in Albis) 

O seu nome era Pedro González Telmo. Natural de Fró
mista (Palencia) . Da Orde de predicadores, exerceu 
o seu ministerio en terras de Galicia particularmente 
na diocese de Tui, onde morreu no ano 1246. É patrón 
desta cidade, do seu bispado e tamén dos mariñeiros; 
é por isto que represéntase cun barco nas mans. 

Teresa de Xesús ou de Ávila (1 S outubro) 

Mística española do século XVI, fundadora da arde re
formada das carmelitas descalzas. Nacida en 1515, en 
Ávila, aos 18 anos ingresou no convento das carme
litas. Na súa autobiografía relatou as súas visións e éx
tases. Tan práctica e enérxica como mística e contem
plativa, a forza de obstinación conseguiu a reforma da 
súa arde. Morreu en Alba de Torres en 1582. Foi bea
tificada en 1610 e canonizada en 1622. Viste o hábito 
das Carmelitas de las Descalzas ostentando con fre
cuencia o bonete doutoral. Os seus atributos son o 
libro e a pluma de escritora, e o bordón pastoral que 
terminou en cruz de dobre traveseiro. As veces apa
rece cunha pamba. 

Bibl iografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 12, Roma, 
1970, p. 395; Enciclopedia Universa/ Ilustrado Europea 

Americana, t . 60, Barcelona, 1926, pp. 1206-1214; 
FERRANDO Ro1G, J ., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, pp. 254-257. 

Torcuato (15 de maio) 

Foi enviado a España para predicar a palabra de Deus 
e quedou en Guadix onde se ten como primeiro bispo. 
É un dos supostos sete varóns apostólicos, discípulo 
de Santiago. Segundo a tradición, en época árabe tras
ladáronse as súas reliquias a Santa Comba de Bande, 
en cuxa igrexa visigótica conservase o sarcófago no 
que se gardaron ata o seu traslado ó mosteiro de Ce
lanova, onde hoxe permanecen. 

Bibliografía: Bibliotheca Sandorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 12, Roma, 
1970, p. 629. 

Tomás apóstolo (3 de Xullo) 

Vid. lgrexa Latina. 

Toribio de Astorga (16 abril) 

Foi bispo de Astorga no século V, de cuxa diocese é 
patrón. Peregrinou a Terra Santa onde segundo a tra
dición actuou como custodio dos Santos Lugares, tra
endo a súa volta prezadas reliquias da Paixón, entre 
elas o Lignum Crucis que depositou no mosteiro que 
fundou nos montes de Liébana. Entre as súas accións 
destaca a loita activa contra o priscilianismo. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t. 62, Barcelona, 1926, p. 980. 

Vicente Ferrer de Valencia (5 de abril) 

Predicador dominico nacido en Valencia en 1350 e 
marta en Vannes, Bretaña, en 1419. Asesor espiritual 
de Xoán 1 de Aragón, e logo penitenciario maior de 
Aviñón, foi el quen persuadiu ao antipapa Bieito XIII 
a renunciar á tiara. Tivo gran éxito como predicador 
tanto en España como en Francia, onde converteu un 
gran número de xudeus, mauros, valdenses e cátaros. 
Chamado polo duque de Bretaña, foi predicar a Van
nes en 1417; ali morreu, recibindo sepultura na cate
dral. Leva hábito dominico con variados atributos: un 
sol coa sigla de Xesús que brilla sobre o seu peito, 
unha lapa sobre a cabeza ou na man, a veces grandes 
alas e unha pamba inspiradora. 



Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t . 68, Barcelona, 1926, p. 520; FERRANDO 
Ro1G, J ., Iconografía de los santos, Barcelona, 1996, 
pp. 266-268; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, 
t . 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp.328-331. 

lgrexa latina 

Abundio de Como (31 de agosto) 

Morto no ano 469, o seu culto é antiquísimo, remón
tase polo menos a finais do século VI ou comezos do 
seguinte, momento no que se volven examinar os pro
nunciamentos do Concilio de Calcedonia no contexto 
da denominada ''cuestión dos tres Capítulos". Daquela 
a lgrexa de Como revocou con admiración a actua
ción de Abundio, no seu quefacer como legado do 
papa. Foi invocado como patrón da cidade e da dio
cese de Como. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 1, Roma, 
1970, p. 23, 932; Enciclopedia Universo/ /lustrada Eu
ropea Americana, t. 1, Ban:elona, 1926, p. 811; LEO
NARDI, C., RICCARDI, A., ZARRI, G. Diccionario de los 
Santos, vo.I. 1, Madrid, 2000, pp. 52-53. 

André, apóstolo (30 de novembro) 

Nacido en Betsaida, poboación de Galilea, era irmán 
maior de·san Pedro. Foi o primeiro en seguir a Cristo, 
despois de cuxa morte foi designado para evanxelizar 
Escitia, a actual Rusia. A súa crucifixión foi recollida 
por primeira vez nos Feitos gnósticos. Para distinguila 
da do seu irmán san Pedro, atribúeselle un modo di
ferente de crucifixión, polo que se di que foi des
membrado sobre unha cruz en forma de X, letra que 
lembraba a inicial grega do nome de Cristo. O atributo 
máis popular de san Andrés é a cruz aspada de brazos 
oblicuos. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 1, Roma, 
1970, pp. 1094-1113; Enciclopedia Universa/ Ilustrada 
Europea Americana, t. 5, Barcelona, 1926, pp. 449-
452; FERRANDO Ro1G, J. Iconografía de los santos, Bar
celona, 1996, pp. 40-41; RÉAu, L., Iconografía del arte 
cristiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 86-95. 

Apolonia de Alexandría (9 de febreiro) 

Virxe e mártir de Alexandría era irmá do diácono san 
Lourenzo. Sobre o seu martirio, que tivo lugar en 249, 
hai dúas versións: a primeira canta que, negándose 
Apolonia a adorar aos ídolos, o pobo apedrouna na 
boca, de xeito que perdeu todos os dentes. Na se
gunda lenda nárrase como o verdugo lle arranca os 
dentes, un a un, cunha pinza ou tenaces. Ameazada 
coa fogueira, foi ela mesma quen se botou as lapas. 
Ademais de coa palma do martirio, adóitarepresén
taser moza cunhas tenaces que suxeitan un dente, coa 
cabeza descuberta ou con coroa real ou de flores, ves
tindo larga túnica romana e manto. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 2, Roma, 
1970, p. 258; Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t. 5, Barcelona, 1926, p. 1037; FERRANDO 
Ro1G, J. Iconografía de los santos. Barcelona, 1996, p. 
48; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, 
Barcelona, 1998, pp.134-136. 

Aquilea de Terracina (12 de maio) 

Eunuco romano martirizado sobre o ano 98 en Terra
cina, xunto a Flavia Domitila, de quen era escravo. Tras 
proclamarse seguidora de Xesús, Domitila foi enviada 
o desterro polo emperador Domiciano e, con ela, san 
Aquilea e san Nereo, que proclamaran a súa fe. O des
terro foi tan cruel e tan largo que lles serviu de mar
tirio. Posteriormente mandaron que lles cortasen a ca
beza e así tiveron a honra de derramar a súa sangre 
por proclamar a súa fe. O único atributo é a palma do 
martirio. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 2, Roma, 
1970, p. 626; Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t . 5, Barcelona, 1926, p. 1127; RÉAU, L., 
Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 
1998, p.145. 

Basilio o Grande ou Magno (2 de xaneiro) 

Nacido no 328 en Cesarea (Turquía), foi un dos catro 
País da lgrexa grega. En 370 converteuse en bispo da 
súa cidade natal, e morreu en 379. Redactou a regra 
dos monxes basilios, única orden monástica que existe 
na igrexa grega. Enfronto use o emperador Va lente, se
guidor do arrianismo, quen quixo firmar una arde de 
desterro contra o santo, momento no que a pluma 
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se lle quebrou tres veces nos dedos. Adoitarepresén
taser xunto cos outros doutores da igrexa grega e os 
seus atributos son: o palio, unha cruz de tres trave
seiros e unha pamba. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 2, Roma, 
1970, pp. 910-944; Enciclopedia Universa/ Ilustrada 
Europeo Americana, t. 7, Barcelona, 1926, p. 1062; 
RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Bar
celona, 1998, pp.184-186. 

Bartolomeu, apóstolo (24 de agosto) 

Segundo a lenda, despois da marte de Cristo evanxe
lizou Arabia, Mesopotamia e Armenia . Ali, o rei As
tiajes, furioso porque Bartolomeu convertera ao cris
tianismo a gran número dos seus vasallos, ordenou 
que fara desollado vivo. Outras versións sobre o seu 
martirio aseguran que o crucificaron, afogaran ou de
e<1pltaron. Represéntase tanto cuberto como despo
xt1do da pel, e os atributos son o coitelo ou a súa propia 
pel suspendida do brazo. 

Blbllografla: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Un i ve rsit~ Lateranense, t. 2, Roma, 
1970, p. 852; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 7, Barcelona, 1926, pp. 992-993; RÉAU, 
L., /conografra del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barce
lona, 1998, pp.180-1 B4. 

Bieito de Nursia (23 de marzo) 

lrmán xemelgo de santa Escolástica, naceu polo 4BO 
na rexión italiana de Umbría. Con vinte anos instalouse 
nunha cava case inaccesible levando unha vida de er
mitán. En 528 fundou o mosteiro beneditino de Mon
tecassino, a metade de camiño entre Roma e Nápoles, 
onde compuxo a regra da arde e onde morreu en 547, 
ascendendo o ceo nun raio de luz. Represéntase im
berbe ou barbudo, normalmente cunha cugula negra 
de beneditino, aínda que en ocasións apareza con tú
nica branca. Os seus atributos son: unha peneira par
tida, unha copa da que escapa unha serpe velenosa e 
un corvo que leva o pan envelenado no pico. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europeo 
Americano, t. 8, Barcelona, 1926, pp. 121-126; RÉAu, 
L. , Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barce
lona, 1998, pp.196-204. 

Brais (3 de febreiro) 

Foi bispo de Sebaste (Sivas), en Armenia, país do que 
era orixinario. Santo con reputación de taumaturgo 
e curador, foi martirizado en tempos de Diocleciano, 
morrendo no ano 316. Os seus verdugos colgárono 
dun poste cunha polea e desgarráronlle as carnes con 
angazos de ferro, para despois decapitalo. Represén
tase tocado por una mitra, ca angazo como atributo, 
e en ocasións aplicando un cirio en espiral sobre a gar
ganta de un enfermo pero, en España, adoita aparecer 
levándose a man ªº pescozo. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europeo 
Americano, t. 8, Barcelona, 1926, pp. 1116-1117; FE
RRANDO Ro1G, J. Iconografía de los santos. Barcelona, 
1996, p. 64; RÉAU, L., Iconografía del a·rte cristiano, t. 
2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 229-235. 

Bibiana de Roma (2 de decembro) 

Virxe romana martirizada no 363, por orden de Xulián 
o Apóstata, xunto a súa irmá Demetria, por negarse a 
ofrecer sacrificios aos ídolos. Foi atada a una columna 
e flaxelada ata a marte con azotes gornecidos de 
chumbo. A súa irmá caeu marta sobre os banzos do 
tribunal antes de que o verdugo a tocase. Os seus atri
butos son unha columna e un fardo de varas, instru
mentos da súa flaxelación. Na man sostén a palma do 
martirio ou unha rama de árbore e un puñal no peito 
ou no pescozo. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 3, Roma, 
1970, p. 177; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t . 8, Barcelona, 1926, pp. 596-597; FE
RRANDO Ro1G, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, pp. 62-64; RÉAu, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 227-228. 

Binardo 

Mártir de Roma do que existen poucas noticias. A súa 
cabeza venérase na catedral de Tui. 

Bonifacio de Maguncia (5 de xuño) 

Nacido polo 672 en Gran Bretaña, foi apóstolo de Xer
mania no século VIII. En 744 fundou o mosteiro de 
Fulda, e un ano máis tarde converteuse en arcebispo 
de Maguncia. En 754, foi asasinado. Leva vestimentas 
de pontificado co sagrado palio dos arcebispos. Adoita 
levar o báculo p~storal que termina en cruz, propia dos 



evanxelizadores e co libro dos Evanxeos. Represén

tase atravesado pala espada, acompañado, en oca

sións, de un corvo ou un zorro. 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t. 3, Roma, 

1970, pp. 308-320; Enciclopedia Universal /lustrada 
Europea Americana, t. 9, Barcelona, 1926, pp. 7-8; 
FERRANDO Ro1G, J ., lcanogrofía de los santos. Barce

lona, 1996, p. 64. 

Castíssima (25 de setembro) 
1 

Foi unha virxe santa, nacida no século V. Orfa de nai 

aos 18 anos, seu pai entrégalla a un rico señor da ci

dade, pero ela foxe a un mosteiro. É unha das moitas 

mártires de Roma cuxas reliquias encontradas nas Ca

tacumbas chegaron aos relicarios de Galicia . 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t. 5, Roma, 

1970, p. 175. 

Castor (28 de marzo e 27 de abril) 

Aparece a súa conmemoración no Martiroloxio Xero

nimiano e no Romano en dúas datas diferentes, 

debido probablemente a unha confusión do copista. 

Formaba parte de un grupo de cristiáns de Nicome

dia que sufriron martirio, o parecer, durante o século 

111, en Tarsd, metrópole nobilísima de Cilicia. lgnórase 

a naturalidade deste santo e xéneros de tormentos 

que padeceu. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t ., 3, Roma, 

1970, p. 943. 

Caio (22 de ªbril) 

Natal de Dalmacia foi papa durante os años 283-296. 
Perseguido polo emperador Diocleciano sufriu mar

tirio. Represéntase vestido cos ornamentos pontificais 

e co sagrado palio carecendo de atributos. Descoñe

cese qué tipo de martirio sufriu. Bibliografía: Enciclo
pedia Universa/ Ilustrada Europea Americana, t. 12, 
Barcelona, 1926, p. 731; FERRANDO ROIG, J. Iconografía 
de los santos. Barcelona, 1996, p. 74. 

Cecilia de Roma (22 de novembro) 

É unha virxe martirizada en tempos del Papa Urbano 

(s. 111). As "actas" da santa afirman que pertencía a 

unha familia patricia de Roma e que foi educada no 
cristianismo. Forzada a casarse con Valeriano, con

verteu ao seu esposo á castidade cristiá. O mozo fí

xose bautizar xunto ao seu irmán Tiburcio, e ambos 

foron condenados a marte. Ao negarse a ofrecer sa

crificios aos deuses, Cecilia foi condenada a morrer 

afogada polo v¡ipor nun caldario moi quente, pero un 

orballo celestial refrescouna. Leva polo xeneral túnica 

e manto das doncelas romanas, ou traxe de época. No 

século XV convertérona en patroa dos músicos, polo 

que porta como atributo un instrumento musical. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 

della Pontificia Universitá Lateranense, t. 3, Roma, 

1970, p. 1064; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Eu
ropea Americana, t. 12, Barcelona, 1926, p. 814; FE

RRANDO ROIG, J., Iconografía de los ; antas, Barcelona, 

1996, p. 74; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 
2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 290-296. 

Clara de Asís (11 de agosto) 

Nacida en 1193, con dezaoito años, deixou a súa casa, 

repartiu os seus bens entre os pobres e ingresou no 

convento de San Damián, onde viviu en clausura per

petua, sometida a unha regra austera. Filia espiritual 

de Francisco de Asís e fundadora da Orde das Clarisas, 

morreu en 1243. Unha procesión de virxes coroadas 

entrou na habitación e cubrírona cun manto dourado, 

mentres a Virxe María recibía a súa alma. Represén

tase moza ou anciá, vestida co hábito das monxas fran

ciscanas, cun cordón de tres nós e manto con raías 

transversais. Os seus atributos son: unha cruz rema

tada nunha rama de oliveira e a custodia eucarística. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 13, Barcelona, 1926, pp. 621-624; RÉAU, 

L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barce

lona, 1998, pp. 309-312. 

Clemente (23 de novembro) 

Papa e mártir do século 1, foi convertido ao cristia

nismo por san Pedro e gobernou a lgrexa dende o ano 

92 ata o 101 . No ano 96 escribí u un ha Carta aos Co

rintios, que é o documento papal máis antigo coñe

cido, despois das Cartas de san Pedro . Foi desterrado 

polo emperador Trajano a Crimea e condenado a tra

ballos forzados picando pedra con outros dous mil cris

tiáns. Foi afogado no mar Negro cunha áncora ao pes

cozo, e os anxos construíronlle unha tumba de mármore 
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no fondo do mar. Represéntase coa tiara pontificia, 
a cruz de tripla travesa e o áncora. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctarum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 4, Roma, 
1970, p. 38; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 13, Barcelona, 1926, pp. 787-790; FE
RRANDO Ro1G, J .. Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, p. 77; R~u, L .. Iconografía del arte cristiano, t . 
2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 315-317. 

Constanza 

É unha das supostas once mil virxes compañeiras de 
santa Úrsula e marti rizadas en Colonia. A súa cabeza 
venerase na catedral de Ourense, t raída polo bispo 
Manrlque de La ra. 

Cosme (27 de setembro) 

lrman xemelgo de san Damián, ambos exercían a me
dlcln¡¡ de xelto gratuito para converter os seus pa 
cl ntes ¡¡o cristianismo. Denunciados como cristiáns, 
o procónsul Lisias ordenou que lles azoutara n, pero 
como non deu resul tado tlrá ronos ao mar encadeados, 
pero foron rescatados por un anxo. Despois de some
telos a multitude de martirios, sen conseguir sacarlles 
a vida, os seus captadores decidiron decapitalos. Así, 
morreron en 287, durante o reinado de Diocleciano. 
Como patróns dos médicos represéntanse en túnica 
forrada, toucados por gorros de doutor, cun maletín 
de cirurxia, un morteiro ou unha espátula . Como pa
tróns dos barbeiros os seus atributos son un peite e 
unha tesoira. 

Bibl iografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 15, Barcelona, 1926, pp. 1140-1142; 
FERRANDO Ro1G, J .. Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. BO; R~u. L .. Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 339-345. 

Crlstovo (27 de xullo) 

Mártir de Asia Menor cuxa lenda difundiuse dende o 
século V. O seu nome grego, NO portador de Cristo", 
é enigmático, e se emparel la cunha das lendas máis' 
belas e significativas de toda a tradición cristiá . Cón
tase que era un home de dimensións colosais, tanor
gulloso da súa forza que só accedeu a servir ao rei más 
poderoso do Universo. Unha tarde oíu que o chamaba 
un neno, quen lle pediu que o cargase sobre os om
bros, pero a súa carga faciase cada vez máis pesada e 

o xigante tivo que apoiarse sobre o tronco dunha ár
bore. Ese neno revelouse despois como Cristo, e nel 
Cristovo recoñeceu ao seu amo. O seu tipo icono
gráfico non é fixo, polo que pode aparecer represen
tado con barba, imberbe ou con cabeza de can . O 
bastón fol iado é o seu atributo máis habitual. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 16, Barcelona, 1926, pp. 362-366; FE
RRAN DO Ro1G, J .. Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, pp. 81-B2; RÉAU, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vo l. 3, Barcelona, 1998, pp. 354-363. 

Damián (27 de setembro). 

Vid . san Cosme. 

Domicio (23 de outubro) 

Cóengo da igrexa de Nosa Señora de Amiens, quen 
renunciou a prebenda para facer una vida solit aria 
en Fovencamps. O martiroloxio romano supono pres
bítero, pero non foi máis que diácono. Morreu no ano 
7 40. Aparecen outros santos Domicios mártires: o pri
melro en Cesarea de Palestina, o 23 de marzo; o outro 
en Siria o 5 de xullo. Os gregos celebran san Domicio 
o 16 de outubro. Amberes honra o carpo de san Do
micio mártir romano, que recibiu como don o 14 de 
marzo de 1659, xuntamente cos carpos de san Román 
e san Alberto. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 18, Barcelona, 1926, p. 1258. 

Eleuterio (26 de maio) 

Papa e mártir, naceu en Nicólopolis, en Épiro. Foi dis
cípulo do papa Aniceto. Asistiulle como diácono du
rante o seu pontificado. Enviou a Inglaterra a Fugado 
e Damián para que converteran aquelas poboacións a 
instancias do rei Lucio. Eximiu aos cristiáns da abriga 
de seguir algunhas prescricións de alimentación deri
vadas do xudaismo. Gobernou a lgrexa romana du
rante 15 anos e 23 días, fo i martirizado como din os 
Martiroloxios Romanos antigos, aínda que non de
claran con que xénero de marte. 

Bibliografía: RIBADENEYRA, P. DE, Flos Sanctorum, o libro 
de la vida de los Santos, escrito por el Padre .. ., de 
la Compañía de lesus, natural de Toledo, Madrid, t. 2, 
1610, p. 168. 



Elmo (2 de xuño) 

Coñecese tamén como Erasmo ou Telmo. Sendo bispo 
de Antioquía foi capturado por Diocleciano, pero un 
anxo liberourio e o levou ata Formia. Adoita estar ves
tido de bispo con ornamentos pontificais. O seu atri
buto persoal son os intestinos envoltos nun torno. En 
algunhas representacións aparece o anxo que o liberou 
da prisión. 

Bibliografía: FERRANDO ROIG, J ., Iconografía de los 
santos, Barcelona, 1996, p. 96. 

Estevo, protomártir (26 de decembro) 

De orixe xudeu, chámase protomártir porque tivo a 
honra de ser o primeiro mártir que derramou o seu 
sangre por proclamar a súa fe en Xesús. Tras unha pro
testa de viúvas helenistas, os apóstolos confiaron o 
servizo dos pobres a sete diáconos, entre os que se 
encontraba Estevo, que destacou pola súa proximi
dade y sabias ensinanzas, gañando o corazón do pobo. 
Cando os anciáns vi ron a influencia que exercía sobre 
o pobo, acusárono de blasfemia contra Moisés e contra 
Deus. Morreu lapidado e crese que a súa morte pro
duciuse no mesmo ano que a do Señor. Represéntase 
mozo e imberbe, en dalmática de diácono, cunha es
tola. Os seus atributos son un libro, as pedras da súa 
lapidación e a palma do martirio. 

Bibliografía; Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t. 22, Barcelona, 1926, pp.73B-744; FE
RRANDO Ro1c, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, p. 9B; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 
2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 459-472. 

Famiano 

Monxe cisterciense nacido en Colonia en 1090, de
cidiu facer vida solitaria en España, onde chegou en 
peregrinación para visitar o sepulcro do Apóstolo San
tiago, despois de visitar en Italia os dos apóstolos san 
Pedro e san Paulo. Da súa virtude, deu testemuña don 
García, primeiro abade do mosteiro cisterciense de 
Oseira, permitíndolle ao recen chegado á comuniqade, 
que practicase a vida sol itaria sen pasar previamente 
pala práctica da vida cenobítica. Morreu o 8 de agosto 
de 1150, e a súa canonización produciuse catro anos 
máis tarde. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 5, Roma, 
1970, p. 449; Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t . 48, Barcelona, 1926, p. 839; LIMIA GARDóN, 

F.J ., San Famiano. Un alemán cisterciense de Oseira, 
peregrino en Compostela. Historia y Arte. Col. Sempre 
no Camiño, A Coruña, 4, 1993; YÁÑEZ NEIRA, F. D., San 
Famiano: Un alemán cisterciense de Oseira, peregrino 
en Compostela, Santiago de Compostela, 1993. 

Faustina (19 de decembro) 

lrmá de santa Liberata, é venerada en Como. Para es
capar ao matrimonio, as irmás, conducidas polo sa
cerdote Marcelo, escaparon da casa paterna, atrave
saron o Po nunha barca conducida por un anxo, e ao 
chegar a Como encontraron asilo nun convento. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctarum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 5, Roma, 
1970, p. 479; RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, 
t . 2, vol. 3, Barcelona, 1998, p. 502. 

Filipe, apóstolo (3 de maio) 

Nacido en Betsaida, despois da marte de Cristo pre
dicou en Escitia e despois en Frixia. Quixérono abrigar 
a adorar unha estatua de Marte, pero dela saíu un 
dragón que infectou o aire co seu alento envelenado. 
Fil ipe resucitou as vítimas e mandoulles que rompesen 
a estatua e erixisen unha cruz nese lugar. O seu apos
tolado acabou en martirio. Foi crucificado cabeza 
abaixo como san Pedro, coas extremidades atadas á 
cruz mediante cordas, sen cravos. Despois foi lapidado. 
O seu tipo iconográfico é variable, polo que pode apa
recer imberbe ou barbado. O seu atributo habitual é 
a cruz immissa de dobre ou tripla travesa, á que en 
ocasións se engade a pedra da súa lapidación. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ /lustrada Europea 
Americana, t. 23, Barcelona, 1926, pp. 584-585; RÉAU, 
L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Barce
lona, 1998, pp. 510-512. 

Francisco de Asís ( 4 de outubro) 

Nacido en 1182 en Asís, polos seus orixes e cultura 
era metade italiano e metade francés. Despois dunha 
xuventude pródiga e disipada, converteuse e adoptou 
a disciplina evanxélica . Fundou unha arde mendicante 
á que deu o humilde nome de lrmáns Menores e que 
fixo aprobar en Roma polo papa Inocencia 111. Faleceu 
en 1226, no convento da Porciúncula. Canonizado 
polo papa Gregario IX apenas dos anos despois da súa 
marte, en 1228. Viste o hábito da orde con escapu
lario e capucho largo de cor marrón. Represéntase im-
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berbe ou con barba, co saial da orde axustado por 
un cinto de colro ou un cordón de tres nós. Leva na 
súa man unha cruz, e ademais presenta estigmas nas 
mans, os pés e o costado. 

Bibliografía: Bibliotheco Sonctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 5, Roma, 
1970, p. 1052; Enciclopedia Universal Ilustrada Euro
pea Americana, t. 24, Barcelona, 1926, pp. 1031-1039; 
FERRANDO ROIG, J ., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, pp. 113-114; RÉAU, L., Iconografía del arte 
crístíano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1998, pp. 544-563. 

Gaudenclo de Novara (22 de xaneiro) 

É orlxlnarlo de lvrea. Fol discípulo de san Martiño de 
Tours e gobernou a diocese de Novara dende 398 ata 
o 418, onde fixo numerosas conversións e milagres. 
Contribuiu a construción de numerosas lgrexas e mos
tciros. A súa morte t ivo lugar o 22 de xaneiro e o seu 
corpo permaneceu incorrupto ata a conclusión dos tra
bollos da baslllca que el iniciou nos arredores da ci 
dode, na que fol sepultado o 3 de agosto. Represén
tase como modelo de pobreza, oración e fortaleza 
ascética. A iconografía representa a Gaudencio cos tra
dicionais ornamentos pontlficals. 

Bibliografía: Bibliotheco Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Unlversltá Lateranense, t. 6, Roma, 
1970, p. 56; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 25, Barcelona, 1926, p. 1064; LEDNARDI, 
C., RICARDI, A., ZARRI, G., Diccionario de Jos Santos, vol. 
1, Madrid, 2000, pp. 916-918. 

Xereón de Colonia (1 O de outubro) 

Este oficial romano, que se salvou da matanza da "Le
xión tebana w, é o equivalente masculino de santa 
Úrsula e presentan lendas tan parecidas que é posible 
que a de Xereón sexa unha duplicación da que se atri 
buí u á santa. Foi decapitado en Colonia cos seus com
pañeiros de armas, no 304. Adoitase representar como 
lexionario romano co estandarte e a coiraza, ou tamén 
como cabaleiro medieval con cruz sobre o pelta, lanza 
e escudo. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
delia Pontificia Universitá Lateranense, t. 6, Roma, 
1970, p. 21 6; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 25, Barcelona, 1926, p.1414; RÉAu, L., 
Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 
1998, pp. 22-23. 

Xertrude a Magna (16 de novembro) 

Nacida en 1256, aos cinco anos congregouse ao Señor 
no mosteiro de Helfta. É a patroa de Tarragona porque 
o seu culto difundiuse ata España. Non foi canonizada 
ata 1677, e foi practicamente ignorada durante a ldade 
Media. Represéntase como abadesa da Orde do Cister, 
co báculo habitualmente voito cara dentro. Hoxe crese 
que non foi abadesa e que o mosteiro no que viviu era 
por entonces de monxas negras. 

Bibliografía: Bibliotheco Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 6, Roma, 
1970, p. 277; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 25, Barcelona, 1926, pp. 1491-1492; 
RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Bar
celona, 1998, p. 29. 

Inés de Roma (21 de xaneiro) 

' Naceu polo ano 290 no seo dunha nobre familia ro-
mana. Proclama o seu amor a Xesús, pero é solicitada 
en matrimonio polo filio do prefecto. As súas nega
tivas a tales proposicións lévana ante o tribunal, que 
imposibilitado para obrigaia a casar, dálle a elixir entre 
a deshonra ou un sacrificio aos deuses. Négase a ab
xurar da súa fe, polo que é conducida núa palas rúas 
de Roma, pero os Sf!US cabeios creceron para cubrir 
o seu carpo nu. Despois foi condenada á fogueira, pero 
como as lapas fuxían dela, é finalmente degoiada. 
Adoitase representar vestida pola súa larga cabeleira 
e, ao seu carón, o año branca. Tamén é recoñecida pala 
fogueira, a espada e a palma. 

Bibliografía: Bibliotheco Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 1, Roma, 
1970, p. 382; Enciclopedia Universal /lustrada Europea 
Americana, t. 28, Barcelona, 1926, pp. 1387-1388; 
FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, pp. 136-137; RÉAu, L., Iconografía del arte 
cristiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 1998, pp.109-114. 

Xoán Bautista (24 de xuño) 

Precursor do Mesías, é a "fibula" viva que une o An
tigo co Novo Testamento. É o primeiro na xerarquía 
dos santos. O seu primado é recoñecido pola liturxia. 
Nas "Ladaíñas" invócase inmediatamente despois dos 
arcanxos, antes que a san Xosé, esposo da Virxe. Por 
un privilexio excepcional, a lgrexa celebra o día do seu 
nacemento (24 de xuño) e o da súa marte (29 de 
agosto) . A historia da combustión dos ósos de san 
Xoán por orde de Xuliano o Apóstata resultaba moi 



molesta porque parecía quitar aos santuarios da cris
t iandade toda esperanza de conquistar as reliquias do 
primeiro dos santos. Quedaban as cinzas que os xe
noveses aseguraban ter. Deuse por suposto que a com
bustión non fara total e que un discípulo conseguira 
subtraer do lume ósos que foron transportados a Ale
xandría. Estes difundíronse posteriormente e se mul
t iplicaron a través do mundo. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 6, Roma, 
1970, p. 599; Enciclopedia Universa/ llustrada Europea 
Americana, t . 28, Barcelona, 1926, pp. 2954-2956; 
FERRANDO ROIG, J ., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. 156; RÉAu, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 1, vol. 1, Barcelona, 1998, p. 48. 

Xoán de Capistrano (23 de outubro) 

Predicador franciscano do século XV. Naceu no ano 
1385 en Capestrano, nos montes Abruzas e no 1415 
ingresou na Orde franciscana . Discípulo -e auxiliar de 
san Bernardino de Siena, en principio traballou en Italia 
na difusión do nome de Xesús. Dende 1451 ata a súa 
marte cumpriu misións apostólicas en Europa central. 
En todas as cidades onde predicaba facía que levasen 
á praza pública as pinturas obscenas, barallas, dados, 
perrucas .. . e botaba todo ao lume. Porta na man un 
estandarte brasonado coa sigla de Cristo e os tres 
cravos da Crucifixión. Está vestido con hábito francis
cano e sobre a súa cabeza brilla una estrela. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 6, Roma, 
1970, p. 645; Enciclopedia Universal llustrada Europea 
Americana, t . 28, Barcelona, 1926, pp. 2967-2968; 
FERRANDO Ro1G, J., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. 158; RÉAu, L., Iconografía del arte cris
tiano, t . 2, vol. 4, Barcelona, 1998, p.179. 

Xulián de Brioude (28 de agosto) 

Soldado cristián nacido en Vienne do Delfinado. Foi 
discípulo de san Ferreolo, no país de Arvernes (Au
vernia), nos tempos da persecución de Diocleciano, 
no 304. É o único san Xulián que sufriu martirio. A ci
dade de Ath en Bélxica pretendía posuír as súas reli
quias, de aí a lenda que lle atribúe a orixe flamenga. 
Por unha confusión co seu homónimo san Xulián Hos
pitalario, a veces está representado como cazador, cun 
falc~ sobre o puño. 

Bibliografía: Enciclopedia Universal llustrada Europea 
Americana, t . 28, Barcelona, 1926, p. 3127; Réau, L., 
Iconografía del arte cristiano, t . 2, vol. 4, Barcelona, 
1998, p. 209. 

Xulio (27 de maio) 

Soldado e mártir, morreu en Durostoro de Misia polo 
año 303. Foi apresado como veterano na persecución 
dos crist iáns de Diocleciano e no ano 304 padeceu 
martirio por arde de Máximo preto de Dorostorum, 
xunto ao Danubio, por negarse a facer sacrificio aos 
deuses. Morreu decapitado. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, Roma, 1970, 
t. 6, p. 1231 ; Enciclopedia Universa/ llustrada Europea 
Americana, t . 28, Barcelona, 1926, p. 313S; R~AU, 
L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barce
lona, 1998, p. 217. 

Xustina de Antioquía (26 de setembro) 

Virxe cristiá de gran beleza da que se namorou un 
home, quen encargara ao mago Cibrao un encanta
mento para que namorase del. Pero o mago namo
rouse dela e tampouco puido conseguir o seu amor. 
Ante esa evidencia, Cibrao converteuse e queimou os 
seus libros de bruxería . Máis tarde compartiría a sorte 
de Xustina, e ambos foron somerxidos nun caldeiro de 
pez fervente e lago decapitados. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ //ustrada Europea 
Americana, t . 28, Barcelona, 1926, p. 3250; R~Au, 

L., Iconografía del arte cristiano, t . 2, vol. 4, Barce
lona, 1998, p. 219. 

Letancia 

Unha das moitas mártires de Roma, cuxas reliquias en
contradas nas Catacumbas chegaron aos rel icarios 
de Galicia. 

Marcial de Limoges (7 de xullo) 

Segundo san Gregario de Tours, foi a mediados do sé
culo 111, durante a persecución de Decía, cando san 
Marcial viaxou dende Roma ata Aquitania, onde evan
xelizou a rexión de Limousin. Pero foi canonizado no 
século VI, non polo papa senón por vox populi. Pero 
para acrecentar o prestixio do seu patrón a quén deron 
o título de apóstolo, no século XI, os monxes da abadía 
de Saint Martial forxaron unha lenda que fixo deste 
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misioneiro da rexión non só o apóstolo de toda a Aqui
tania senón incluso un contemporáneo dos setenta e 
dous discípulos de Cristo. Morreu en Limoges cara o 
ano 73 de nosa era, aínda que outros din quemo
rreu no século 111. O atributo habitual é o báculo má
xico, con forma de man de xustiza, que lle entregara 
san Pedro. 

Bibliografía: Enciclopedia Universo/ /lustrado Europeo 
Americana, t. 37, Barcelona, 1926, pp. 1343-1344; 
R~u. L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Bar
celona, 1998, pp. 316-321 . 

Marcos Evanxelista (25 de abril) 

A primitiva tradición eclesiástica afirma que Marcos, 
dlsclpulo e intérprete de Pedro, escribiu o segundo 
Evanxeo. 
Fol un dos catro evanxelistas, de orixe xudeu, que 
adoptou o nome de pila romano Marcus. Non formaba 
pnrte do Colexlo dos Doce, e sen dObida converteuse 
no cristianismo despols da Ascensión . San Pedro en
vlouno a Alexandría, e al! fol acusado de maxia e arres
tado o dla de Pascua; na prisión aparecéuselle Cristo. 
O pobo arrastrouno palas calles e, golpeado case ata 
a morte, faleceu antes de que puideran lapidalo. Non 
consta con certeza o ano da sOa marte. O seu atributo 
habitual é un león e as veces está toucado cun tur
bante en conmemoración das sOas prédicas en Ale
xandría. 

Bibliografía: Bib/iotheco Sonctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 8, Roma, 
1970, p. 711; Enciclopedia Universo/ /lustrada Europeo 
Americano, t. 32, Barcelona, 1926, pp. l 37S-l 377; 
FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. 187; R~u, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 1998, pp. 321-327. 

Martín de Tours (11 de novembro). 

Apóstolo das Galias e bispo de Tours. Nace en Sabaria 
de Panonia, hoxe Steinamanger de Alemania o Szom
bathely de Hungría, nos años 316 ou 317. Ese santo 
tan francés non naceu nas Galias senón na Panonia, é 
dicir, na actual Hungría. Criado en Pavía, incorporouse 
ao exército romano como filio dun veterano e durante 
moitos anos foi soldado, primeiro en Italia e despois 
nas Galias. Ao redor de 3S6, abandonou o exército, 
bautizouse e dirixiuse a Poitiers, xunto ao bispo san 
Hilario, quen o incorporou a súa igrexa. Despois che-

garía a bispo e o seu episcopado duraría vinteseis anos. 
Marre en Candes o 8 de novembro de 397. Repre
séntase como lexionario romano, a pé ou montado 
nun cabalo branca compartindo a súa capa ca pobre, 
ou coa mitra e o báculo. É patrón de Ourense dende 
o século V cando chegaron algunhas das súas reliquias. 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 8, Roma, 
1970, p. 1248; Enciclopedia Universo/ /lustrado Eu
ropeo Americano, t. 33, Barcelona, 1926, pp. 471-473; 
RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Bar
celona, 1998, pp. 348-367. 

Mateu, apóstolo e evanxelista (21 de setembro) 

Antes da súa vocación por Cristo, o seu nome era Levi, 
e no pasto aduaneiro de Cafarnaúm exercía o oficio 
de recadador de impostas, desprezado.polos xudeus 
e os contribuíntes en xeral. O reí Hirtaco, que suce
dera ao seu irmán Egipo, quixo casar coa súa sobriña 
lfixenia, e como Mateu opúxose, Hirtaco condenouno 
a marte. Hai distintas versións sobre o seu martirio. 
Algunhas din que foi decapitado ou atravesado pola 
espada do verdugo; outras falan de lapidación ou marte 
na fogueira. Presenta tres iconografías diferentes: pu
blicano, apóstolo e evanxelista. 

Bibliografía: Bibliotheca Sonctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 9, Roma, 
1970, p. 11 O. Enciclopedia Universo/ Ilustrado Europeo · 
Americano, t. 33, Barcelona, 1926, pp. 901-902; FE
RRANDO Ro1c, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, p. l 9S; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, 
t. 2, vol. 4, Barcelona, 1998, pp.370-37S. 

Mauricio (22 de setembro) 

Santo militar cuxo nome, que sería unha corrupción 
de Moisés, por etimoloxía popular foi asimilado a 
Maurus (Mauro ou Moro), o cal explica que se re
presentase de raza negra. Segundo a Lenda Dourada 
era o xefe da Lexión tebana que se recrutara na Te
baida, E.xipto. Enviada a combater ao norte dos Alpes, 
san Mauricio e os seus soldados negáronse a ofrecer 
sacrificios aos ídolos, polo que o emperador Maximiana· 
ordenou cercar aos rebeldes que se deixaron matar sen 
resistencia. A lexión en principio foi decimada, e des
pois completamente exterminada, en 28S ou en 302. 
En alusión á súa orixe africana, adóitase representar 
con trazos negroides: pelo rizo, nariz chato e labios 



grosos. En calidade de xefe dunha lexión romana re
preséntase con armadura de cabaleiro, levando es
pada, lanza con pendón e apoiándose nun escudo. 
O casco cámbiase ás veces por unha coroa ducal. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 33, Barcelona, 1926, p. 1215; FERRANDO 
Ro1G, J ., Iconografía de los santos, Barcelona, 1996, 
p. 195-198; RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, t. 
2, vol. 4), Barcelona, 1998, pp. 381-385. 

Natalia de Constantinopla (1 de decembro) 

Estivo casada en Nicomedia co mártir santo Adrián, 
a quen asistiu e animou no cárcere durante o martirio. 
Marta o seu esposo, permaneceu durante algún tempo 
na cidade de Nicomedia, socorrendo aos santos con
fesores e dando sepultura aos carpos dos mártires. A 
súa preocupación foi atender aos prisioneiros durante 
as persecucións dos cristiáns. Concedéuselle como atri
buto o brazo cortado do seu marido que ten na mano. 
Morreu no ano 311 en Constantinopla. ·· 

Bibliografía: Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
· Americana, t. 37, Barcelona, 1926, p. 1171; Réau, L., 
Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barcelona, 
1998, p. 419. 

Pe~ro, apóstolo (29 de xuño) 
) 

Antes da súa conversión, era un pescador galileo do 
pobo Betsaida ou Capernaum. Foi cose irmán, André, 
seguidor de Xoán o Bautista. Era un home sinxelo e 
astuto, de gran poder para o ben, pero ás veces afli
xido e cun ·carácter abrupto e violento que habería de 
ser transformado por Cristo a través do sufrimento. 
Converteuse no primeiro papa, xa que recibiu a su
prema potestade pontificia do mesmo Xesús, e era co
ñecido coma· o Príncipe dos Apóstolos. Os atributos 
d.e san Pedro son especialmente numerosos, uns ca
racterízano como apóstolo, outros como papa. O máis 
antigo e difundido é a chave. A barca e os peixes 
aluden ao seu primeiro oficio, pescador. O galo pau
sado sobre unha columna é o emblema da negación e 
do.seu arrepentimento. As cadeas recordan os seus 
"cárceres", o seu triplo encarceramento, en Antioquia, 
Xerusalén e Roma. A cruz invertida evoca a súa cruci
fixión cabeza abaixo. A cruz de triplo cruceiro, un máis 
cá dos arcebispos, é a insignia da dignidade papal. 

Bibliografía: Bibliatheca Sandorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 1 O, Roma, 

1970, p. 588; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t . 42, Barcelona, 1926, pp. 1282-1297; 
FERRANDO Ro1G, J., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. 218; RÉAU, L., Iconografía del arte cris
tiana, t. 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp. 43-69. 

Pedro de Verana (26 de abril) 

É un mártir dominico, nacido en Verana (1205) . Co
ñeceu na universidade de Bolonia a san Domingos de 
Guzmán e ingresou na arde dominicana e recibe o há
bito do propio san Domingos de Guzmán. Con ímpeto 
xuvenil dedicase ao estudio, á oración, a austeridade 
e a penitencia. É nomeado predicador do Evanxeo de 
Xesús fronte dos "patarinis" e posteriormente Inqui
sidor Xeral en 1232 polo papa Gregario IX. Os mila
gres corroboran a súa vida abnegada por Cristo e polos 
homes. Un maniqueo italiano deulle marte en 1252 
preto de Milán, atravesándolle o corazón cun puñal. 
Mentres, o santo, mallando os dedos co seu propio 
sangue, escribía no chan as palabras "credo in Deum". 
Está representado en hábito de peregrino con ferida 
sangrante na cabeza e no peito un puñal cravado. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 1 O, Roma, 
1970, p. 746; Enciclopedia Universo/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 42, Barcelona, 1926, pp. 1303-1304; 
RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 5, Bar
celona, 1998, pp. 69-72. 

Plácido (5 de outubro) 

Nacido en Roma cara ao ano 507, era filio do patri
cio Tertulo, quen o levou a San Bieito, en Subiaco, 
consagrándoo a Deus como manda a Regra benedi
tina. En 529 acompañou ao patriarca na fundación 
de Montecasino, mosteiro levantado sobre un terreo 
doado por seu pai. Os beneditinos convertérono no 
protomártir da súa arde. É o patrón dos afogados. 
lnvócase contra as dores de cabeza . Adóitase repre
sentar con hábito de cor negra, característico da 
Orde beneditina. Ostenta a palma de mártir e, ás ve
ces, un corte no pescozo. Os pintores adoitan aso
cialo con san Bieito e san Mauro. Este último era o 
seu estimado compañeiro. Forma parte da comuni
dade de Subiaco reunida en torno a san Bieito. Apa
rece ligado á figura de san Mauro. lguais na xenero
sidade do seu sacrificio, descendentes de ilustres 
familias romanas, déixano todo para seguir a Cristo. 
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A lenda prolongará ambas vidas atribuíndolles feítos 
alleos ou fantásticos. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 9, Roma, 
1970, p. 279; Enciclopedia Universal /lustrada Europea 
Americana, t. 4S, Barcelona, 1926, pp. 2S3-2S4; FE
RRANDO Ro1c, J., Iconografía de las santos, Barcelona, 
1996, p. 228; R~u, L., Iconografía del arte cristiano, 
t. 2, vol. S, Barcelona, 1998, pp. 91-92. 

Ponciano (13 de agosto e 19 de novembro) 

Nacido en Roma, fol bispo desa cidade entre o 230 e 
o 23S, sucedendo ao papa Urbano l. Tras o período de 
paz durante o goberno de Alexandre Severo, a che
gada ao poder de Maximino o Tracio trouxo consigo 
unha persecución feroz contra o cristianismo. O papa 
Ponclano fol arrestado e condenado ás minas de Sar
dcna onde morreu o 28 de setembro de 23S. lgnórase 
o x~nero do martirio que coroou a súa vida . O seus 
restos foron trasladados a Roma por mandato do papa 
Fnbl~n. d eposlt~ ndoos no cemiterio de Cal ixto, na vía 
Apla. A lmaxe de Ponciano encóntrase na serie dos re
tratos papals en san Paulo Extramuros . O culto do 
santo est~ difundido no Lacio; en Velletri, que o canta 
entre os patróns da cidade. 

Bibliografía: Bib/iotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. S, Roma, 
1970, p. 27S; Enciclopedia Universal /lustrada Europea 
Americana, t. 46, Barcelona, 1926, p. 2S6; LEONARDI, 
C, R1CCARD1, ZARRI, G, Diccionario de los Santas, vol. 2, 
Madrid, 2000, pp. l 93S-l 936. 

Román de Antioquía (13 de setembro) 

Soldado romano que asistindo ao martirio de san Lou
renzo, convértese ao cristianismo. En 2S8, é martiri
zado arrincándolle primeiro a lingua, e pesto que se
guía predicando, estrangulárono na prisión. En España, 
ten advocación en Sevilla, na igrexa de San Román. O 
seu atributo é a lingua arrincada ou a cabeza, que leva 
na man. 

Bibl iografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 11, Roma, 
1970, p. 338; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. S2, Barcelona, 1926, p. 130; R~u. L., 
Iconografía del arte cristiana, t. 2, vol. S, Barcelona, 
1998, p.141; 

Roque (16 de agosto) 

Naceu en Montpellier polo 13SO. Tras quedar orfo 
de pai aos 12 anos e de nai aos 20, abraza a Orde fran
ciscana con todas as consecuencias: vende as súas pro
piedades e repárteas entre os pobres. Destaca o seu 
enorme labor humanitario entre os apestados de Italia 
e especialmente de Roma entre os que alcanza fama 
de milagroso. Adquire posteriormente a enfermidade 
e tras ser rexeitado no hospital retirase a un monte en 
ondeé alimentado por un lebreiro que cada mañá lle 
trae un pan na boca e lle lambe as chagas da peste ata 
que é curado pela intervención dun anxo. A súa imaxe 
é descrita de forma habitual en Galicia, como a dun 
peregrino nobre con túnica curta e capa con esclavina, 
sombreiro de aba ancha, dúas ou mais vieiras en re
cordo da súa peregrinación a Santiago de Compostela, 
unha palma na man para significar a súa peregrinación 
a Terra Santa ou ben dúas chaves cruzadas por acudir 
a Roma e a outra man sinalando a chaga pestilente 
dunha das súas pernas. Polo xeral vai acompañado 
dun can e un anxo. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 11, Roma, 
1970, p. 264; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. S2, Barcelona, 1926, p. 293; RÉAU, L., 
Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. S, Barcelona, 
1998, pp.147-lSl . 

Santiago Apóstolo ou o Maior (2S de xullo) 

Filio do pescador galileo Zebedeo, era o irmán primo
xénito de san Xoán Evanxelista e non de Santiago o 
Menor, a quen se adoita tomar por seu irmán pequeno. 
Xunto con Xoán foi chamado por Cristo para conver
terse, xunto a Pedro e André, nun dos apóstolos. O 
epíteto o Maior significa que foi un dos primeiros cha
mados, de feito foi o primeiro entre os apóstolos que 
derramou o seu sangue por Xesús. Predicou en Siria e 
Xudea, e ao seu regreso a Xerusalén foi decapitado no 
ano 44, por orde de Herodes Agripa . Patrón dos pe
regrinos e dos cabaleiros, converteuse no santo na
cional de España, e enseguida pasou á categoría dos 
santos universais. O culto de Santiago alcanzou seu 
apoxeo nos séculos XIV e XV. Presenta tres icono
grafías diferentes: peregrino, apóstolo e cabaleiro. 

Bibliografía: Bibliografía Jacobea I (Hasta 7993), San
tiago de Compostela, 2002; Bibliografía Jacobea 11 
(7994-2007), Santiago de Compostela, 2002; Enci
clopedia Universa/ Ilustrada Europea Americana, t. S4, 



Barcelona, 1926, pp. 327-332; RÉAU, L., Iconografía 
del arte cristiano, t. 2, vol. 5, _Barce.lona, 1998, pp. 
169-182. 

Santiago o Menor (3 d~ maio) 

Filio de Alfeo e de María Cleofás, medio irmá da Virxe 
María, o apóstolo Santiago, o Mtnor ou o Mozo para 
diferencialo do seu homónimo Santiago o Maior, era 
primo irmán de Xesús: Converteuse en xefe da igrexa 
cristiá de Palestina, é dicir, en bispo de Xerusalén, des
pois da partida de san Pedro cara a Roma . No ano 
62 foi condenado a morte por iapidación. É o santo 
patrón dos verdugos. O seu atribufo habitual é o pau 
de bataneiro con forma de maza curva ou tronco de 
árbore podada, co cal lle deron morte en Xerusalén. 
Adoita formar parella co apóstolo Filipe, cuxa festa se 
celebraba o mesmo día. · 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americano, t. 54, Barcelona, 1926, pp. 332-333; RÉAu, 
L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 4, Barce
lona, 1998, pp. 184-187. 

Simón apóstolo (28 de outubro) ' 

Tanto na lenda como na iconografía, asóciase ao após
tolo san Xudas Tadeu. Ambos se~ellan ser os porta
dores dunha carta e unha imaxe de Cristo ao rei Abgar 
de Edesa. Despois de discutir con magos persas, de
rrubaron aos seus ídolos e foron degolados. Segundo 
outra versión transmitida polo Pseudo Abdías e a Lenda 
Dourada, san Simón puido ser cortado en dúas me
tades cunha serra, á maneira do profeta lsaías. O seu 
atributo habitual é a serra. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t . 11, Roma, 
1970, p. 1169; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Eu
ropea Americana, t. 56, Barcelona, 1926, pp. 403-405; 
RÉAu, L., Iconografía del arte cristiano, t . 2, vol. 5, Bar
celona, 1998, pp. 226-227._ 

Tomás apóstolo (3 de xullo) 

Este pescador de Galilea converteuse en discípulo de 
Xesús. A tradición antiga di que foi martirizado na India. 
o 3 de xullo do ano 72. Parece que nos últimos anos 
da súa vida estivo evanxelizando en Persia e na India. 
Neste último país padeceu martirio, morrendo a causa 
das lanzas dos sacerdotes pagán~. O seu apostolado 
pala India trátase dun conto das "as mil e unha noites'', 

unha novela agnóstica que xa rexeitara santo Agos
tiño. Esta viaxe fabulosa á India supuxo que se debía 
a unha alteración do texto de santo Epifanio, onde se 
lera "India" en lugar de ''.Judaea". As imaxes illadas de 
san Tomás son insuficientes, representándose a título 
de membro do Colexio Apostólico, como un dos doce 
en todos os ciclos dos apóstolos. Os seus atributos son 
a lanza do martirio e a escuadra. Nalgunhas ocasións 
mostra o dedo que fundiu na chaga de Cristo. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, lnstituo Giovanni 
della Pontificia Universita Lateranense, t. 12, Roma, 
1970, p. 536; Enciclopedia Universal Ilustrada Europea 
Americana, t. 62, Barcelona, 1926, pp. 571-572; FE
RRANDO R01c, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 
1996, pp. 258-260; RÉAu, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp. 269-375. 

Úrsula, mártir (21 de outubro) 

Filia dun rei inglés, era cristiá, e fixárase a data da súa 
voda cun príncipe pagán. Para pospoñer as nupcias, 
abordou un barco xunto coas súas damas de compañía 
e emprendeu unha peregrinación a Roma. En Colo
nia, ela e as súas doncelas (entre unha ducia e mil) fo
ron atacadas polos hunos. Úrsula rexeitou a proposta 
de matrimonio do xefe dos bárbaros e todas foron asa
sinadas. Foi martirizada no ano 383 na cidade de Co
lonia. É patroa das mozas e colexialas. Atributo usual 
é a frecha con que a atravesaron os arqueiros de Ati
la. Caracterizase polo seu manto protector que fa i que 
se pareza á virxe da Misericordia, baixo o que acolle as 
virxes que compartiron a súa peregrinación e martirio. 
Represéntase tamén ca pendón constelado de armiños, 
e a maqueta do barco que evoca a súa navegación 
polo Rin. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 65, Barcelona, 1926, pp. 1520-1521; 
FERRANDO Ro1c, J., Iconografía de los santos, Barce
lona, 1996, p. 264; RÉAU, L., Iconografía del arte cris
tiano, t. 2, vol. 5, Barcelona, 1998, pp.300-304. 

Valentín (11 de febreiro) 

Mártir cristián do tempo do emperador romano Claudio 
11, presbítero da lgrexa cristiá que se ocupaba en ca
tequizar aos xentís obtendo a conversión de moitos 
deles. Declarárono inimigo do goberno da República 
por confesar a súa fe a Xesús e declarar a Xúpiter e 
Mercurio como falsas divindades. A lenda conta que 
un tenente do goberno chamado Asterio tiña unha filia 
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cega e se san Valentín lle devolvía a vista crería que 
Cristo era luz e Deus, e habería de facer canto lle man
dase Valentín, este dirixiuse á nena poñéndolle a man 
sobre os olios dixo unha oración e ao pronunciar as 
últimas palabras, a nena cega recobrou a vista. Asterio 
e a súa esposa prostráronse aos seus pés e suplicá
ronlle que os instruíra na súa fe. Máis tarde foron bau
tizados, co cal foron perdoados todos os seus pecados. 
Despois disto, o tenente Asterio soltou a todos os seus 
presos e foron tamén bautizados. Sabedor do feíto, 
o emperador mandou prender a Asterio e a todos os 
que con el foron bautizados, martirizándoos e a Va
lentín, despols de martirizalo e golpealo, mandouno 
degolar. Este martirio tivo lugar o 11 de febreiro do 
ano 281, a igrexa celébrao nese día. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 66, Barcelona, 1926, pp. 674-675 . 

Vnlcrln do Mll ~ n, m~rtl r (28 de abril) 

Esposa de san Vldal, madre dos santos Xervasio e Pro
tasio, martirizada no ano 175 en Milán, xunto ao seu 
esposo. Mat~rona con golpes de maza. 

Blbllografia: R~AU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 
2, vol. 5, Barcelona, 1998, p. 308; SCHABER-SCHINDLER., 
Diccionario ilustrado de los santos, Barcelona, 2001, 
p. 728. 

Valerio (25 de febreiro) 

Santo abade e fundador do século VII, natural de 
Astorga. Toma o seu hábito no mosteiro de Com
pludo, nome dado por estar consagrado aos dous 
santos nenes de Alcalá, Xusto e Pastor. Refuxiouse 
nas montañas do Bierzo, para apartarse do mundo e 
levar unha vida anacoreta. A admiración e respecto 
das xentes da comarcas que deron co seu retiro, fixo 
que acudiran desexosos de recibir a súa bendición. 
Despois de sufrir varias persecucións, refuxiou na 
cela de san Froitoso no mosteiro de San Pedro de 
Montes. Morreu o 25 de febreiro del 695, despois 
duna vida austera de 42 anos en soidade. Morto 
Valerio en San Pedro de Montes enterrárono no 
cemiterio común dos relixiosos, trasladándoo poste
riormente a unha urna dourada e gornecida de seda, 
proba de que por santo o aclamaron os seus coetá
neos e máis tarde, outros pobos da cristiandade, sin
gularmente a Orde beneditina á que pertenceu San 
Pedro de Montes. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 
Americana, t. 66, Barcelona, 1926, pp. 720-721 . 

Venustio (22 de malo) 

Un dos moitos mártires de Roma cuxas reliquias, en
contradas nas Catacumbas, chegaron aos relicarios de 
.Galicia. 

Bibliografía Bibliatheca Sanctarum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t . 5, Roma, 
1970, p. 492. 

Vitoria de Roma (23 de decembro) 

Virxe e mártir morta en 249. Como se negou a ofrecer 
sacrificios aos deuses pagáns, condenárona a que se 
lle cortase a lingua e a ser atada a un touro furioso no 
anfiteatro. O seu culto difundiuse en París, no sé
culo XVII. A causa da translación das súas reliquias en 
1669 dende a igrexa de Saint Sulpice á abadía cis
terciense de Aux Bois converteuse na patroa dunha 
das filias de Luís XV, Madame Victoire. Viste túnica e 
palio, o seu atributo é a tarasca pequena e segundo a 
lenda habitaba na cova dun dragón tras lle dar morte. 
Tamén aparece cunha lanza na man e cun puñal cra
vado no peito. 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ llustroda Europea 
Americana, t. 68, Barcelona, 1926, p. 621; FERRANDO 
ROIG, J ., lcanagrofía de los santos, Barcelona, 1996, p. 
270; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 
5, Barcelona, 1998, pp. 334-335. 

Vitoria de Mans (1 de setembro) 

Bispo de Mans e confesor. Discípulo de san Martiño 
de Tours, este anunciáralle con espirito profético que 
sería bispo da mencionada diocese. En efecto, a fama 
da súa santidade propagouse de tal modo entre os 
cenómanos que, ao quedar vacante a sé de Mans 
(422), o clero e o pobo unanimemente pediron que -
Vitoria a ocupase. Deus manifestou con milagres o 
grata que lle parecía esa elección. Di a tradición que, 
ao tomar posesión da cadeira o novo prelado, deu a 
saúde a un enfermo que lla pedía. Morreu o 1 de , 
setembro do 490. 

Bibliografía: Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni 
della Pontificia Universitá Lateranense, t. 13, Roma, 
1970, p. 1260; Enciclopedia Universa/ Ilustrada Eu
ropea Americana, t. 68, Barcelona, 1926, p. 637. 



Vidal de Rávena (28 de abril) 

Soldado e mártir romano. A lenda faino vítima da per
secución de Nerón, pero algúns datan o seu martirio 
no ano 171 en tempos de Marco Aurelio. Os seus mem
bros foron dislocados, enterrado vivo e cabeza abaixo. 
É o segundo patrón de Rávena, despois de santo Apo
linario. lnvócase contra as dores de cabeza. Adoita 
estar representado a cabalo, sostendo unha machada 
de guerra, unha lanza ou unha maza . 

Bibliografía: Enciclopedia Universa/ Ilustrada Europea 

Americana, t . 68, Barcelona, 1926, p. 755; RÉAU, L., 
Iconografía del arte cristiano, t . 2, vol. 5, Barcelona, 
1998, pp. 335-336. 

S.C.P., R.F.G., A.F.N ., R.G.A. e P.O.R. 
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